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Ekonomiczne i wydajne urządzenia
wielofunkcyjne dla grup roboczych

Urządzenia Ricoh MP 2001/MP 2001L/MP 2501L pomagają zwiększyć produktywność pracy
w Twoim biurze. Dzięki obsłudze formatu A3, kopiowaniu i skanowaniu w kolorze w
standardzie, mogą wykonywać pracę kilku urządzeń jednofunkcyjnych. Zajmują bardzo mało
miejsca, są bardziej energooszczędne i ekonomiczne w eksploatacji. Idealne dla małych i
średnich grup roboczych i bardzo wydajne. Duża szybkość druku i szybki wydruk pierwszej
strony utrzymują płynność pracy, a wielozadaniowość zapobiega niechcianym przestojom.
Kolorowy skaner daje możliwości zwiększenia procesów dzięki elektronicznemu przepływowi
dokumentów i archiwizacji. Urządzenia Ricoh MP 2001/MP 2501L 2001L/MP to idealne
urządzenia do nowoczesnych miejsc pracy oferujące zaawansowane funkcje i ekonomiczną
eksploatację.

Szybkie i produktywne
Urządzenia Ricoh MP 2001/MP 2001L/MP 2501L sprostają najwyższym
obciążeniom. Drukują z prędkością do 25 stron na minutę, a pierwszy
wydruk jest gotowy w zaledwie 6,5 sekundy. Kolorowy skaner
przetwarza papierowe oryginały na formaty elektroniczne dla szybszego
przetwarzania dokumentów i dystrybucji. Od wydruku A3 do cyfrowej
archiwizacji - wszechstronne urządzenia wielofunkcyjne zwiększają
produktywność każdej grupy roboczej.

Ekonomiczne i wydajne
Urządzenia wielofunkcyjne są ekonomiczne, oszczędzają miejsce i
dzięki temu są alternatywą dla pojedynczych, jednofunkcyjnych
drukarek, kopiarek i skanerów. Zapewniają wszystko to czego
potrzebują grupy robocze w jednym kompaktowym urządzeniu.
Energooszczędne urządzenia pomagają zmniejszyć wydatki na prąd
oraz emisję dwutlenku węgla. Urządzenia Ricoh MP 2001L i MP 2501L
posiadają automatyczne drukowanie dwustronne, co pozwala na
oszczędność papieru.

Intuicyjne i proste w obsłudze
Urządzenia te posiadają intuicyjny panel operatorski i czytelny 4-liniowy
wyświetlacz co sprawia, że korzystanie z urządzenia jest jeszcze
prostsze. Wszystkie funkcje zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić
najwyższą efektywność pracy. Przycisk Kopiowanie dowodu tożsamości
[ID Copy] oszczędza czas i papier, kopiując dowód tożsamości na
jednej stronie papieru. Dostęp od przodu urządzenia wielofunkcyjnego
ułatwia konserwację i usuwanie zacięć.



Wszechstronność funkcji
Wbudowany dupleks
Automatyczne drukowanie dwustronne w standardzie (tylko modele MP
2001L i MP 2500L). Drukowanie dwustronne oszczędza papier i
zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Umożliwia to, ograniczenie do
minimum, miejsca potrzebnego do segregowania dokumentów. Dla
maksymalnej oszczędności i zachęcenia do lepszych praktyk, ustaw
drukowanie dwustronne jako domyślne.

Pełnokolorowe skanowanie
Szybkie skanowanie w kolorze pozwala usprawnić procesy dokumentów
i ograniczyć zużycie papieru. Używaj go, aby skanować wszystkie
dokumenty począwszy od pokwitowań i korespondencji do zamówień
oraz faktur. Udostępnij dokumenty cyfrowo dla szybszego ich przepływu
i ciesz się niższymi kosztami druku i wysyłki.

Prosty wybór funkcji
Urządzenia Ricoh MP 2001/MP 2001L/MP 2501L zaprojektowane są dla
zapewnienia wygody i efektywnej pracy. Duże przyciski i czytelny 4-
liniowy wyświetlacz sprawiają, że nawet najbardziej skomplikowane
operacje stają się proste do wykonania. Obszary operacyjne,
funkcjonalne elementy urządzenia takie jak panel operacyjny i odbiorcza
taca wewnętrzna są podkreślone poprzez zastosowanie koloru
ciemnoszarego.

Kompaktowa obudowa
Przemyślana konstrukcja sześcianu sprawia, że urządzenie jest idealne
nawet dla najmniejszych biur. Wyjątkowo kompaktowe urządzenia A3,
mogą być umieszczone bezpośrednio na stole lub biurku. Można
również, poprzez konfigurację z opcjonalnymi kasetami i szafką, ustawić
urządzenie na podłodze. Dostęp od przodu urządzenia umożliwia
umieszczenie urządzenia dokładnie tam gdzie jest ono potrzebne, a
jednocześnie pozwala na łatwą konserwację.



MP 2001/MP 2001L/MP 2501L
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania: 10 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

6,5 sekund

Prędkość wydruku ciągłego: 20/20/25 stron na minutę
Pamięć: Standardowo: 16/128/128 MB
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 587 x 568 x 430/430/528 mm
Waga: 35/37/47 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania: Skanowanie wiązką lasera i druk
elektrofotograficzny

Kopiowanie wielokrotne: Do 99 kopii
Rozdzielczość: 600 dpi
Zoom: Od 50% do 200%

DRUKARKA (MP 2001L, MP 2501L)

Język drukarki: Standardowo: DDST (GDI)
Rozdzielczość drukowania: 600 dpi
Interfejs: Standardowo: USB 2.0

Opcja: Karta sieciowa 10 base-T/100
base-TX

Protokół sieciowy: Standardowo: TCP/IP (IP v4), IPP
Środowiska Windows®: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2

SKANER (MP 2001L, MP 2501L)

Prędkość skanowania: Czarno-białe: Maksymalnie 17
oryginałów na minutę

Rozdzielczość: Maksymalnie: 600 dpi
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: Standardowo kasety na papier: A3, A4,
A5, B4, B5
Taca ręczna: A3, A4, A5, A6, B4, B5,
B6

Pojemność wejściowa papieru: Maksymalnie: 1 350/1 350/1 600
arkuszy

Gramatura papieru: Standardowe kasety na papier: 60 - 90
g/m²
Taca ręczna: 60 - 162 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 1 550 W
Tryb gotowości: 108/105/106 W
Tryb uśpienia: 0,6/2,3/2,3 W
Współczynnik TEC (typowy pobór
energii elektrycznej):
1 090/1 330/1 594 W/h

OPROGRAMOWANIE

Opcjonalnie

OPCJE

Pokrywa, Obsługa ADF, ARDF, 1 x 500-arkuszowa kaseta na papier, 2 x
500-arkuszowa kaseta na papier, Szafka niska, Szafka średnia, Szafka
wysoka, Interfejs licznika, Kontroler sieci

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność tonera: Czarny: 9 000 wydruków

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

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 © 2012 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adoptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.
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