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Kopírka Tlačiareň Skener Fax



Produktivita inteligentným spôsobom

Vaše pracovné skupiny musia generovať a zdieľať digitálne a tlačené dokumenty rýchlo a ľahko. Chcete 

jednoduché ale rýchle riešenia na dosah ruky, ktoré si Váš biznis môže dovoliť? Kombináciou všestrannosti,

jednoduchosti a pokročilého ovládania dokumentov je táto rada A3 čiernobielych multifunkčných zariadení

správnou voľbou ako dať Vášmu podnikaniu nový smer.

Ovládací panel s intuitívnym 10.1-palcovým dotykom pomáha zvyšovať produktivitu a zlepšuje pracovné workflow

Procesor Intel zvýši Vašu produktivitu tlače

Skvelé dokočovacie možnosti v hybridnom finišéri na 1000 listov - všetko v jednom: spinkový a bezspinkový finišer

a vstavaný vnútorný priečinok

Okamžitý prístup na našu stránku s aplikáciami, kde si môžete stiahnuť inovatívne aplikácie špeciálne pre Vás

ECO-friendly multifunkčné zariadenia s nízkou spotrebou energie v režime spánku



Pracujte spôsobom, akým chcete 

Ak podnikáte, chcete aby všetko bolo 

bezproblémové. Preto sme pre Vás vytvorili 

inovatívnu technológiu, ktorá Vám pomôže

zmeniť spôsob fungovania Vašej organizácie.

V skutočnosti sú veci ako lepšia použiteľnosť,

zvýšená produktivita a schopnosti na vysokej 

úrovni riešenia len začiatkom.

Všestrannosť zjednodušuje

Zamestnanci by mali byť schopní rýchlo a intuitívne 

zvládnuť všetky požiadavky na skenovanie, tlač a

kopírovanie a to bez ohľadu na to či ide o jeden, 

alebo viacero dokumentov. Kombinácia inteligentného

ovládania dotykovej obrazovky, rýchleho skenovania,

pokročilého podávania dokumentov a možností

hybridného dokončovania listov im toto všetko umožní.

Spôsob spracovania dokumentu doposiaľ nebol tak 

užívateľsky prívetivý.

pracovať



Dotykové ovládanie. Rýchlejšie nastavenie

10.1" palcový ovládací panel ponúka intuitívne ovládanie pomocou dotyku, ččo šetrí

čas pri nastavení. Bežné funkcie napr. kopírovanie a skenovanie môžete spustiť

jedným dotykom. Na ovládacom paneli môžete taktiež používať plnohodnotné 

funkcie, ktoré používate najčastejšie, pri zachovaní prístupu k ďalším používaným

funkciám na jeden dotyk. Na obrazovke sa Vám zobrazia pokyny a náhľady pre

zjednodušenie zložitejších nastavení rozloženia obrazu a dokončovania.

Rozšírte svoju kapacitu pomocou aplikácií

Prispôsobte a rozšírte multifunkčnosť Vašej tlačiarne pomocou

aplikácií Ricoh. Z našich aplikačných stránok je možné

stiahnuť si mnoho aplikácií pre rôzne typy úloh, ktoré 

zjednoduchšia ovládanie zariadení, sdieľanie dokumentov, 

zobrazenie tlačových úloh, stav zásobníkov papiera a pod.

Aplikácie sa po stiahnutí automaticky nainštalujú priamo, 

Získajte ešte viac pomocou mobilných zariadení

Ušetrite čas a námahu a odosielajte dokumenty z / do Vašej 

multifunkcie priamo pomocou mobilných zariadení. 

Súbory môžete tlačiť, skenovať, ukladať a odosielať e-mailom. 

Sledujte ako sa pri Vašej práci efektívne a bezpečne zvyšuje 

pomocou ovládacieho panelu zariadenia.

produktivita.



Viac možností, nižšie náklady

Úspora energie, úspora peňazí

Všetky modely ponúkajú širokú použiteľnosť a prechod do prevádzkového 

stavu iba za 1 sekundu. Zariadenie prejde do prevádzkového stavu ihneď, 

ako s ním začnete pracovať čím nestrácate čas čakaním na jeho zahriatie.

Vďaka účinnému režimu spánku sa zníži spotreba energie i prevádzkové 

náklady.

Inovácia nemusí znamenať ekologickú záťaž

Použitie inovatívnych technológií a výnimočná spoľahlivosť v

kombinácii s našim dôrazom na ochranu životného prostredia

zabezpečia, že máte k dispozícii zariadenie, ktoré je nielen 

výkonné, ale i ekologicky šetrné. Celková spotreba tohto typu

zariadenia nebola nikdy tak nízka.



Širšie možnosti využitia, vyššia produktivita

Vysoká produktivita

Rýchlo sa vyvíjajúci biznis potrebuje robustnú

a spoľahlivú podporu. K dispozícii sú modely pre

rôzne typy využitia s mesačným objemom tlače 

od 4000 do 15 000 výtlačkov. Procesor Intel a 

veľká kapacita zásobníkov umožňujú rýchle 

spracovanie zložitejších a objemnejších tlačových 

Viac dokončovacích možností

Je ľahké vytvárať pútavé profesionálne materiály

pre interné i externé použitie. Voliteľný hybridný

finišer ponúka bezspinkové i štandardné 

zošívanie. Ďalej máte k dispozícii skladanie 

dokumentov na výstupe, napr. skladanie do Z, 

polovičný sklad, vnútorný aj vonkajší trojsklad.

Vyberte si svoju rýchlosť

Pre bežnú kancelársku prácu sú vhodné 

modely s rýchlosťou 25, 30 a 35 str./min. 

Pre vyššie  objemy tlače a produkčnú tlač 

doporučujeme modely s rýchlosťou 40, 50 

a 60 str./min. Neexistuje jednoduchší spôsob 

výberu výkonného, univerzálneho a 

spoľahlivého čiernobieleho multifunkčného 

zariadenia pre akékoľvek oddelenie, či 

úloh.

kanceláriu.



Variabilita a produktivita

1 Smart „10.1" dotykový panel

2 1000 listový finišer s bezspinkovým i 

štandardným zošívaním

3 Skladací finišer pre rôzne typy skladania

4 Výkonný procesor Intel

5 Jednopriechodový podávač originálov pre

šetrné a rýchle skenovanie

6 Vysoká kapacita zásobníkov papiera až 4700 listov



MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055

ŠPECIFIKÁCIA

VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia: 20 sekúnd

Výstupný čas prvej kópie: 4.6/4.6/4.3/4/2.9/2.9 sekúnd

Kontinuálna výstupná rýchlosť: 25/30/35/40/50/60 strán za minútu

Pamäť:          2 GB

HDD: 320 GB

Rozmery (Š x H x V): s ARDF: 587 x 684 x 913 mm

s SPDF: 587 x 684 x 963 mm

Hmotnosť: : 62.5 kg

Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Proces kopírovania:            skenovanie laserového lúča a 

elektrografická tlač

Viacstranové kopírovanie:            do 999 strán

Rozlíšenie:          600 dpi

Zoom: od 25% do 400% v jednom kroku

TLAČIAREŇ

Tlačové jazyky:           štandard:PCL5e, PCL6, PostScript 3

(emulation), PDF direct (emulation)

voliteľné:  Genuine Adobe

®PostScript®3™, XPS, PDF, IPDS,

PDF Direct from Adobe®

Rozlíšenie tlače:   maximum: 1 200 x 1 200 dpi

Rozhranie:   štandard: SD slot, USB Host I/F,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000

base-T

voliteľné:  Wireless LAN (IEEE

802.11a/b/g/n), USB Server for

Second Network Interface, Bi-

directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0

Sieťový protokol:  TCP/IP: IP v4, IP v6

Prostredie Windows:    Windows® Vista/7/8/8.1/10,

Windows® Server

2008/2008R2/2012/2012R2

Prostredie Mac OS:   Macintosh OS X v10.7 príp. novší

Prostredie UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10

HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3

SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0

RedHat® Linux: 6.x, 7.x, 8.x, 9.x

IBM® AIX: 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1

SAP® R/3® prostredia: SAP® R/3®

Ďalšie podporované prostredia: NDPS Gateway

AS/400® using OS/400 Host Print

Transform

IBM iSeries

SKENER

Rýchlosť skenovania: ARDF: max. 80 originálov za minútut

SPDF: max. 110 (simplex)/180

(duplex) originálov za minútu

Rozlíšenie: maximum: 600 dpi

Originíál: A3

A4

A5

B4

B5

Ovládače: Network TWAIN

Skenovanie do: E-mail, priečinok

FAX

Okruh: PSTN, PBX

Kompatibilita: ITU-T (CCITT) G3

Rozlíšenie: štandard: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100

dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi

voliteľné:  8 x 15.4 line/mm, 400 x 400

dpi, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi

Prenosová rýchlosť:  G3: 2 sekundy  (200 x 100 dpi, JBIG),

3 sekundy  (200 x 100 dpi, MMR)

Rýchlosť modemu: maximum: 33.6 Kbps

Kapacita pamäte: maximum: 60 MB

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Odporúčaná veľkosť papiera:     štandard::  A3, A4, A5, A6,

B4, B5, B6

Vstupná kapacita papiera: štandard: 1,200 listov

maximum: 4,700 listov

Výstupná kapacita papiera: maximum:

1,625/1,625/1,625/3,625/3,625/3,625

listov

Váha papiera: 52 - 300 g/m²

ECOLOGY

Power consumption: Maximum:

1,600/1,600/1,600/1,780/1,780/1,780

W

Ready mode:

58.3/58.3/58.3/48.8/48.8/48.8 W

Sleep mode: Less than

0.84/0.84/0.84/0.82/0.82/0.82 W

TEC (Typical Electricity Consumption):

0.9/1.1/1.4/1.7/2.3/2.8 kWh

MOŽNOSTI

ADF handle, 1 x 550-sheet paper tray, 2 x 550-sheet paper tray, 2,000-

sheet large capacity tray, 1,500-sheet side large capacity tray, Bridge unit,

1,000-sheet Hybrid finisher, 3,000-sheet finisher, Internal finisher, Internal

finisher with stapleless stapler, 1,000-sheet booklet finisher, 2,000-sheet

booklet finisher, Punch kits, Internal shift tray, One-bin tray, Side tray,

Caster table, Low cabinet, Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE

802.11a/g/n), Counter interface, File format converter, Key counter

bracket, Card reader bracket, Fax Connection Unit, Fax marker, Fax

memory, Fax option, Unicode Font Package for SAP, OCR Unit, Smart

Card Reader Built-in Unit, Enhanced security HDD, External keyboard

bracket, USB Device Server, G3 Interface unit, Extended USB board,

Internal multi-fold unit

Spotrebný materiál

Kapacita tonera: 

coverage):

čierny:  24,000 výtlačkov (25/30/35 ppm),

37,000 výtlačkov (40/50/60 ppm)

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a sotware prosím

kontaktujte svojho dodávateľa.

2


