Elastyczne platformy multikomunikacyjne

MP 2550/MP 2550B
MP 3350/MP 3350B

Odpowiedź na wszystkie Twoje potrzeby
związane z zarządzaniem dokumentami
To urządzenie nadaje tempo innym w kategorii czarno-białych
Bardzo wydajne Aficio™MP 2550/MP 2550B oraz Aficio™MP 3350/MP 3350B stawia
produktywność biurową w całkiem innym świetle.
Całkowicie nowy design sprawia, że te wielofunkcyjne urządzenia posiadają cały zestaw
najbardziej potrzebnych funkcjonalności aby ułatwić i uprzyjemnić Twoją pracę, ale to nie
wszystko, otrzymujesz również wszystko to co charakteryzuje Ricoh: łatwość w obsłudze,
wysoką produktywność oraz czysto artystyczny system zarządzania dokumentami. Dzięki
tym wysoko zaawansowanym systemom jesteśmy przygotowani na wszelkie potrzeby
dzisiejszego nowoczesnego biura.
MP 2550/MP 2550B
• Wysoka produktywność: 25 str/min

MP 3350/MP 3350B
• Wyjątkowa prędkość: 33 str/min

• Zdumiewająca użyteczność

• Wszechstronna obsługa dokumentów

• Różnorodność w możliwościach dostosowania

• Pełny zakres opcji robionych na miarę

• Zaawansowane zarządzanie dokumentami

• Poręczne narzędzia do drukowania dokumentów

• MP 2550: standardowe skanowanie w kolorze

• MP 3350: standardowe skanowanie w kolorze

Dostarczamy moc
dla Twojego biura
Jak możesz ograniczyć koszty jednocześnie zwiększając poziom obsługi
dokumentów? Jako, że świat biznesu zmienia się wraz z postępem
techniki, potrzebujesz rozwojowego partnera. Połączenie zaawansowanych
technologii sprzętowych oraz najnowszych dostępnych programów
zarządzających- tak właśnie można opisać Aficio™MP 2550/MP 2550B
i Aficio™MP 3350/MP 3350B.

Wszechstronne wykańczanie dokumentów
Abyś mógł tworzyć wszystkie swoje dokumenty bezpośrednio w biurze
przy jednoczesnym ich profesjonalnym wyglądzie Aficio™MP 2550/
MP 2550B i Aficio™MP 3350/MP 3350B mogą zostać wyposażone w jeden
z trzech finiszerów. Możesz tworzyć broszury najwyższej jakości, jeżeli tylko
wybierzesz jako opcje 1,000-arkuszowy finiszer broszurujący.

Duża wszechstronność
Aficio™MP 2550/MP 2550B i MP 3350/MP 3350B obsługuje różnorodne
rozmiary papierów od A5 do A3. Można również drukować na papierze
o gramaturze do 157 g/m2 aby tworzyć raporty, okładki i broszury.
Ogromna pojemność papieru wynosząca 3,100 arkuszy pozwala bez
większego wysiłku wykonać prace wymagające większego nakładu
stron. Nie ma potrzeby ciągłego dokładania papieru.

skanuj do e-mail

Unikalne kolorowe skanowanie oraz dystrybucja
Aby zaoszczędzić czas oraz koszty, możesz dystrybuować swoje informacje elektronicznie.
Możesz wysłać swoje kolorowe dokumenty jako załącznik do e-maila przy użyciu “skanuj do
e-mail” oraz “skanowanie w kolorze”. Dodatkowo, istnieje możliwość przesłania skanów na
konkretny URL bez ograniczeń rozmiarowych aby obniżyć istniejące już korki w wewnętrznej
sieci. “Skanuj do NCP”, z drugiej strony ta funkcjonalność spełnia wymagania użytkowników
sieci Novell.

Prostolinijne i przyjazne dla każdego
• Zainstalowano 8.5-calowy panel dotykowy wykorzystujący pełnię kolorów
aby jeszcze bardziej ułatwić i uprzyjemnić pracę.
• Uproszczone wyświetlanie pokazuje tylko najczęściej używane funkcje.
• W razie problemów istnieją animowane instrukcje dla użytkownika.
• Łatwe w obsłudze podajniki nie sprawiają już problemów przy dokładaniu
nowego papieru.

Perfekcyjna ochrona
• Zaawansowane ograniczenia dostępu (autentyfikacja Windows®).
• Kasowanie tymczasowych danych/dokumentów z dysku twardego
(Data Overwrite Security Unit)
• Filtrowanie IP oraz szyfrowanie danych.
• Znaki wodne chroniące dokumenty skopiowane na urządzeniu posiadającym
CDSU (Copy Data Security Unit).

Moduł zabiezpieczenia
danych przed
kopiowaniem

Profesjonalne faksowanie
• Automatyczna dystrybucja przychodzących faksów na e-mail lub do
wyznaczonego folderu.
• Wygodnie i z łatwością przesyłaj faksy bezpośrednio ze swojego PC (LAN faks)
oraz zmniejsz koszty używając faksowania przez Internet.
• Wirtualne koszty eliminuj wysyłając (na długie dystanse) faksy wykorzystując sieci
IP/VoIP (IP faks).

Przede wszystkim ochrona środowiska
Jak wszystkie inne produkty Ricoh, Aficio™MP 2550/MP 2550B i MP 3350/
MP 3350B odzwierciedla zobowiązania Ricoh wobec środowiska:
• Zastosowanie nietoksycznych materiałów;
• Niskoenergetyczna produkcja tonerów;
• standardowa funkcjonalnosć dupleksu oszczędzająca papier;
• Ekstremalnie niski pobór mocy;
• Czysta i cicha praca.

Spełnia dzisiejsze potrzeby
oraz późniejsze oczekiwania
Jak możesz przyspieszyć swoją pracę i
sprawić żeby była bardziej produktywna?
Aficio™MP 2550/MP 2550B i Aficio™
MP 3350/MP 3350B udzieli konstruktywnych
odpowiedzi. Urządzenia te można w pełni
dostosować oraz same w sobie oferują
szeroką gamę nowych emocjonujących
korzyści m.in. doskonała prędkość oraz
możliwości dystrybucji dokumentów.
• Drukuj, kopiuj, skanuj oraz faksuj na jednym
urządzeniu.
• Idealna produktywność przy prędkości 25/33
str/min
• Standardowa funkcjonalnosć dupleksu
oszczędzająca papier.

Zdumiewająca produktywność
Jako, że ciągle zwiększają się potrzeby Twojego biura, potrzebujesz
wysoko produktywnego partnera. Aficio™MP 2550/MP 2550B i
Aficio™MP 3350/MP 3350B pomaga pracować szybciej i zdecydowanie
sprawniej. Produktywna prędkość 25/33 str/min przy jednoczesnej pracy
w dupleksie daje ogromne możliwości. Czas jaki musimy spędzić przy
urządzeniu został zdumiewająco obniżony: 14 sekund czas rozgrzewania
oraz po 4.5 sekundach mamy już pierwszą kopię!
Prawdziwi wielozadaniowcy !
Drukowanie, kopiowanie, faksowanie czy skanowanie, teraz możesz to
wszystko wykorzystując tylko jedno urządzenie. Możliwość podłączenia
sieciowego jest ogromna, dzięki czemu te urządzenia mogą być
bezproblemowo zintegrowane z Twoim istniejącym systemem.
Do optymalizacji wszystkich procesów związanych z dokumentami
dołączono profesjonalne narzędzia do ich zarządzania. Korzystanie
z zaawansowanych systemów monitorujących (Np. status sieci),
odbywa się teraz dzięki zwykłej standardowej przeglądarce internetowej.
Bogactwo możliwości dostosowywania
W Ricoh projektujemy rozwiązania aby wprowadzić harmonię do Twojej
pracy. Aficio™MP 2550/MP 2550B i Aficio™MP 3350/MP 3350B można
łatwo i dokładnie dostosować do swoich potrzeb. Wybieraj z pośród
różnorodnych zaawansowanych dodatków* do opcji drukarki/skanera i
zbuduj swój własny system, który zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby.
* RPCS™, Rozszerzenie Drukarki i Rozszerzenie Skanera.

stron na minutę

MP 2550/MP 2550B

SPECYFIKACJA

MP 3350/MP 3350B
SKANER
Skanowanie wiązką laserową oraz
elektro-fotograficzne drukowanie

Prędkość kopiowania:

25/33 str/min

Rozdzielczość:

600 dpi

Wieloktrotne kopiowanie:

do 999

Prędkość skanowania:

MP 2550B/MP 3350B:
B/W: Maksimum 50
oryginałów na minutę (MH, A4/LEF)
MP 2550/MP 3350:
Pełny kolor: Maksimum 29
oryginałów na minutę (MH, A4/LEF)

Rozdzielczość:

Maksimum 600 dpi
(TWAIN: 1,200 dpi)
A5 - A3

Czar rozgrzewania:

poniżej 14 sekund

Rozmiary oryginałów:

Czas pierwszej kopii:

4.5 sekundy

Dołączone sterowniki:

Sieciowy TWAIN

Zoom:

25 - 400% (w 1% krokach)

Skanuj do e-mail:

SMTP, TCP/IP

Pamięć:

Standard:
Maksimum:

Adresy dostarczenia:

Maksimum 500 na zadanie (pamięć: maksimum 2,000)

Książka adresowa:

Poprzez LDAP lub lokalnie na HDD

256 MB
MP 2550B/MP 3350B:
512 MB + 40 GB HDD
MP 2550/MP 3350:
768 MB + 40 GB HDD (standard)

Skanuj do folderu:

SMB, FTP, protokół NCP (zabezpieczony logowaniem)

Dostarczanie:

Maksymalnie 50 folderów na zadanie

Pojemność wejściowa papieru: Standard:
Maksimum:

2 x 500-arkuszowe podajniki papieru
3,100 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: Standard:
Maksimum:

500 arkuszy
1,625 arkuszy

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

60 - 105 g/m2
52 - 157 g/m2

RPCS™ DRUKARKI (OPCJA)

Rozmiary papieru:

A5 - A3

Gramatura papieru:

Podajnik papieru 1/dupleks:
Podajnik papieru 2/podajnik boczny:

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

570 x 653 x 709 mm

Waga:

poniżej 60 kg

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50/60 Hz

OPROGRAMOWANIE

Prędkość druku:

25/33 str/min

Język drukarki:

Standard:
Opcja:

Rozdzielczość:

Maksimum 600 x 600 dpi
(2,400 x 600 dpi z wygładzaniem)

Pobór mocy: Podczas pracy: Maksimum 1.4 kW

RPCS™
PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

DRUKARKA/SKANER
(OPCJA DLA AFICIO™MP 2550B/MP 3350B)

FAX (OPCJA)
Sieć:

PSTN, PBX

DRUKARKA

Kompatybilność:

ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) Faks Internetowy
ITU-T (T.38) IP Fax (wymagana opcja drukarka/skaner)

Prędkość drukowania:

25/33 str/min

Języki drukarki:

Opcja:

Prędkość modemu:

Maksimum 33.6 Kbps

Rozdzielczość:

Maksimum 600 x 600 dpi
(2,400 x 600 dpi z wygładzaniem)

Rozdzielczość:

Standard/szczegóły:
Maksimum:

Interfejs:

Standard:

Metody kompresji:

MH, MR, MMR, JBIG

Opcja:

Pamięć:

Maksimum:
Maksimum:

Protokoły sieciowe:
Obsługiwane środowiska:

PCL5e, PCL6, RPCS™,
Adobe® PostScript® 3™

USB 2.0, Ethernet 10 base-T/
100 base-TX
Bi-directional IEEE 1284,
Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b/a/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet
MP 2550B/MP 3350B:
512 MB + 40 GB HDD
MP 2550/MP 3350:
768 MB + 40 GB HDD (standard)

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
Vista/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh 8.6 lub późniejsze (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 lub późniejsze (native mode)
SAP® R/3® (3.x lub późniejsze)
NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub późniejsze)/
6.0 (SP5 lub późniejsze)/6.5 (SP3 lub późniejsze)
IBM® iSeries / AS/400 using OS/
400 Host Print Transform

200 x 100/200dpi
400 x 400 dpi (opcja)

Prędkość skanowania:

poniżej 0.56 sekund (200 x 100 dpi, A4/SEF)

Pamięć:

Standard/maksimum:

Podtrzymywanie pamięci:

Tak

12/44 MB

INNE OPCJE
Pokrywa oryginałów, 50-arkuszowy ARDF, 100-arkuszowa taca ręczna, 2 x 500arkuszowa kaseta na papier, LCT na 2,000-arkuszy, 125-arkuszowa dodatkowa taca
faksu, 500-arkuszowy ﬁniszer, 1,000-arkuszowy ﬁniszer, 1,000-arkuszowy ﬁniszer
broszurujący, taca sortująca z przesunięciem, dupleks, dodatkowy port Super G3,
Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (DOS unit), Moduł zabezpieczenia danych
przed kopiowaniem (CDS unit), Konwerter plików, Rozszerzenie kodów użytkownika,
Rozszerzenie funkcjonalności skanowania (opcja dla drukarki), Rozszerzenie
funkcjonalności drukowania (dla RPCS™ drukarki), Karta VM (Java™), Płyta PI, Mostek ,
Łącznik do dupleksu, Profesjonalne oprogramowanie

Certyﬁkat ISO9001: 2000
Certyﬁkat ISO14001
Niniejsze produkty zostały zaprojektowane
aby spełniać wymogi dotyczące wydajności
energetycznej EC ENERGY STAR.
Ricoh wierzy w zachowanie cennych
naturalnych zasobów Ziemi. Niniejsza
broszura została wydrukowana na papierze
przyjaznym środowisku naturalnemu:
50% włókien z odzysku, 50% wybielana
bezchlorkowo pulpa papierowa.
Niniejszy produkt spełnia normę dyrektywy
Unii Europejskiej RoHS z lipca 2006.
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.

O dostępność modeli, opcji i oprogramowania, skontaktuj się ze swoim lokalnym
dostawcą Ricoh.

Specyﬁkacja I wygląd zewnętrzny
mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
Kolor rzeczywistego produktu może się
różnić od prezentowanego w niniejszej
broszurze.
Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza
broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane, i/lub adoptowane,
kopiowane w części lub całości ani
wykorzystywane w innych opracowaniach
bez uprzedniej, pisemnej zgody
Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com
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Proces kopiowania:
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KOPIARKA

