
MP C501SP

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

Drukarka Kopiarka Skaner Faks

MP C501SP

50 Kolor
str./min



Szybkie i wydajne urządzenie wielofunkcyjne

W dzisiejszych firmach potrzebujemy inteligentnych rozwiązań, które pomogą nam wykonać zadania

szybko i w dużych nakładach. MP C501SP to urządzenie wielofunkcyjne, które spełni wszystkie Twoje

potrzeby. Drukuje z prędkością 50 str./min, ma dużą pojemność papieru, opcje zintegrowanej obróbki

końcowej oraz jest niezawodne. Urządzenie jest gotowe do pracy w zaledwie 1 sekundę, a także jest

proste w obsłudze dzięki 10,1-calowemu panelowi dotykowemu na platformie Android z funkcją Ricoh

Smart Integration. Oznacza to, że model ten posiada wiele funkcji dzięki zainstalowanym już aplikacjom,

ale także umożliwia pobranie z chmury innych aplikacji, dzięki którym znacznie zwiększysz przepływ

dokumentów w Twoim biurze.

Prędkość drukowania 50 str./min.

Opcje wewnętrznej obróbki końcowej

Dostęp do aplikacji i rozwiązań opartych na chmurze

Łatwe udostępnianie dokumentów na urządzeniach mobilnych i platformach chmurowych

Niskie zużycie energii (TEC)



Możesz zrobić więcej 

Wielofunkcyjne urządzenie MP C501SP jest kompatybilne z innymi
rozwiązaniami Ricoh i charakteryzuje się spójnym, jednolitym
interfejsem. Dzięki prostym w obsłudze aplikacjom oraz łączności
mobilnej umożliwiającej drukowanie, kopiowanie lub skanowanie z
urządzeń mobilnych możesz w znaczny sposób zwiększyć
wydajność pracy.

Wysoka wydajność

Możliwości, takie jak wewnętrzna obróbka końcowa, sprawiają że
urządzenie to wykona bez problemów nawet najbardziej
skomplikowane zadania. Dodatkowe funkcje zwiększające
wydajność to skanowanie jednoprzebiegowe oraz zaawansowany
wydruk za pomocą funkcji sortowania, stosu i zszywania.

Przyjazne dla środowiska

Model MP C501SP został zaprojektowany z myślą o ochronie
środowiska. Dzięki różnym technologiom umożliwiającym
oszczędzanie energii, urządzenie to zużywa znacznie mniej energii
niż inne modele dostępne na rynku, co pozytywnie wpływa na
zmniejszenie kosztów operacyjnych i zapewnia duże wsparcie dla
wydajności Twojej firmy.



MP C501SP
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania (sek.) 24
Prędkość wykonania pierwszej
kopii (sek.)

4

Prędkość wykonania pierwszej
kopii: pełnokolorowe (sek.)

5,7

Prędkość wydruku ciągłego
(str./min.)

50

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm) 587 x 685 x 963
Waga (kg) 103,4
Źródło zasilania 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania Suchy transfer elektrostatyczny
Kopiowanie wielokrotne Do 999 kopii
Rozdzielczość 600 dpi/4 bit

DRUKARKA

Język drukarki: standardowo PCL5c, PCL6(XL), PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość: maks. (dpi) 1 200 x 1 200/2 bit
Interfejs: standardowo USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Interfejs: opcja Sieć bezprzewodowa USB 2.0, LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Dodatkowa karta sieciowa (drugi port), Dwukierunkowy IEEE

1284/ECP
Środowiska Windows® Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Środowiska Mac OS Macintosh OS X v10.10 lub nowszy
Środowiska UNIX UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp
Środowiska SAP® R/3® SAP® R/3®, SAP® R/4®
Inne obsługiwane środowiska AS/400® OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SKANER

Skanowanie (obr./min.) Maks. 110 (jednostronne)/180 (dwustronne)
Rozdzielczość: maks. (dpi) 1 200

FAKS

Kompatybilność ITU-T (CCITT) G3, Dodatkowe urządzenie G3 (opcja)
Prędkość transmisji (sek.) 3
Prędkość modemu: maks. (Kbps) 33,6

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wyjściowa papieru:
maks. (arkuszy)

2 300

Pojemność wyjściowa papieru:
standardowo (arkuszy)

500

Gramatura papieru (g/m²) 52 - 300

EKOLOGIA

Pobór mocy: maks. (kW) 1,85 lub mniej
Tryb uśpienia (W) 0,84 lub mniej
Współczynnik TEC (kWh) 2,6

OPCJE

Uchwyt ADF, 2 x 550-arkuszowa kaseta na papier, Finisher wewnętrzny, Dziurkacz, Taca jednopółkowa, Interfejs licznika, Konwerter formatów pliku, Uchwyt licznika
dodatkowego, Unicode Font Package SAP, Moduł OCR, Wbudowany moduł czytnika kart, Zwiększone zabezpieczenia dysku twardego, Czytnik kart NFC, Karta
czcionek SD, Serwer urządzeń USB, Rozszerzenie USB

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner: Czarny (wydruków) 14 000
Toner: Cyjan/Magenta/Żółty
(wydruków)

12 000

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz 
opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy 
o kontakt z lokalnym dostawcą.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.ricoh.pl
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