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Duża wydajność do małych
pomieszczeń
W miejscach, gdzie ważną rzeczą jest przestrzeń, idealną propozycją są nasze kompaktowe,
czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne A4, Aficio™SP 5200S, SP5210SF i SP5210SR. Z
funkcjonalnością 4 w 1, urządzenia te zapewniają drukowanie, kopiowanie, skanowanie i
funkcję faksu, czyli wszystko to czego potrzebujesz w pracy. Zazwyczaj bogactwa funkcji
oczekujemy od dużych urządzeń wielofunkcyjnych, ale te, chociaż są mniejsze, pracują
równie wydajnie. Twoje biuro lub grupa robocza otrzymują szybkie, wszechstronne i niedrogie
urządzenia, które z małego urządzenia nabiurkowego można rozbudować do cztero-
tacowego wolnostojącego urządzenia. Korzyści:

Duża prędkość, aby zmaksymalizować wydajność
Kompaktowa budowa i łatwa obsługa
Wbudowana ochrona danych
Niski koszt posiadania (TCO)
Oszczędność energii

WSZECHSTRONNE I ELASTYCZNE
Standardowy model urządzenia oferuje pojedynczą kasetę o pojemności 550 arkuszy, która
jest wystarczająca zarówno dla pojedynczych osób jak i małych środowisk biurowych.
Większe grupy robocze mogą rozszerzyć urządzenie wielofunkcyjne o kolejne trzy kasety,
aż do maksymalnej pojemności 2300 arkuszy dla różnych rodzajów papieru. Urządzenie SP
5210SF posiada standardowo wbudowany faks. Model SP 5210SR zawiera opcję
wewnętrznego finiszera z możliwością zszywania, który gwarantuje doskonałe rezultaty,
zapewniając jednocześnie oszczędność miejsca.

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ
Czas to pieniądz, a nasze urządzenia go nie marnują. Pierwszy wydruk otrzymujesz już w
7,5 sekundy, a kopię w mniej niż 10 sekund. Dzięki prędkości druku 45/50 stron na minutę,
możesz w znaczny sposób zwiększyć wydajność swojej pracy. Urządzenia te także
intuicyjnie wykrywają rozmiar papieru, obsługując szeroki zakres nośników o gramaturze od
52 do 220g/m², skanują w kolorze, a wszystko to w doskonałej jakości. Pełny @Remote
pomaga zwiększyć wydajność dzięki możliwości zdalnego monitorowania i zarządzania
urządzeniami w czasie rzeczywistym.

STWÓRZ PRZESTRZEŃ I UŁATW SOBIE PRACĘ
Oszczędność miejsca to priorytet, nasze kompaktowe urządzenia wielofunkcyjne nie
zajmują cennej przestrzeni biurowej. Konfiguracja i obsługa urządzenia jest bardzo prosta.
Pomaga w tym także duży, odchylany panel dotykowy, który może być dostosowany przez
każdego użytkownika (SP 5210SF/SP 5210SR).



NIE MARNUJ CZASU W OCZEKIWANIU NA SWOJĄ KOLEJ
Masz dostęp do funkcji kopiowania, skanowania i faksu zawsze, gdy tego potrzebujesz, a
także wtedy, gdy są drukowane inne zadania. Twoje dokumenty mogą być bezpośrednio
skanowane na pulpit lub do folderu. Nie będziesz miał problemów, aby wysłać faks z
komputera, a także z organizacją, edytowaniem i wysyłaniem dokumentów z wbudowanego
narzędzia do skanowania. Dodatkowo, możliwość wydruku z pamięci USB pozwala
zaoszczędzić cenny czas i zwiększyć wydajność.

CHROŃ SWOJE DOKUMENTY
Masz do wyboru szereg narzędzi, aby chronić swoje dane. Na przykład poufne dokumenty
nie zostaną wydrukowane dopóki nie zostanie wprowadzony PIN, możesz także ograniczyć
korzystanie z urządzenia przez wskazanie zatwierdzonych grup lub osób. Dodatkowo, na
dokumentach można umieścić znaki wodne, aby chronić je przed nieautoryzowanym
kopiowaniem. Oprócz tych standardowych funkcji, urządzenie oferuje opcjonalny pakiet
autoryzacyjny z użyciem kart, dzięki czemu dane będą jeszcze bardziej chronione.

KONSTROLUJ SWOJE KOSZTY
Nasze urządzenia są tak zaprojektowane by zminimalizować TCO dzięki funkcjom
oszczędzającym pieniądze oraz zużycie papieru. Drukowanie dwustronne jest
automatyczne, zmniejsza zużycie papieru, a także redukuje koszty. Ilość wydruków może
być kontrolowana, aby chronić przed nieautoryzowanym użyciem lub nadużyciem w celu
zmniejszenia kosztów.

CHROŃ ŚRODOWISKO
Zrównoważony rozwój jest mocną częścią naszego dziedzictwa. Odnosi się do każdej
części naszej firmy począwszy od dystrybucji do produkcji, od biznesu do recyklingu.
Maksymalizacja wydajności to nasze zobowiązanie, a nasze modele SP 5200S, SP 5210SF
i SP 5210SR są zgodne zarówno z Energy Star i BAM. Druk dwustronny, funkcja faksu bez
papieru i tonery all-in-one również ograniczają zużycie energii i redukują koszty.
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Więcej informacji,
prosimy o kontakt

OGÓLNE
Czas nagrzewania: 20 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

7,5 sekund

Prędkość wydruku ciągłego: 40/50/50 stron na minutę
Pamięć: Standard: 1 GB
Dysk twardy: 128 GB
Drukowanie dwustronne: Standard
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 460 x 510/510/615 x 686 mm
Waga: 45/47/53 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA
Proces kopiowania: Skanowanie wiązką lasera i druk

elektrofotograficzny
Kopiowanie wielokrotne: Do 999 kopii
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA
Język drukarki: Standardowo: PCL5e, PCL6, Adobe®

PostScript® 3™, Opcja: IPDS
Rozdzielczość drukowania: Maksymalnie: 1 200 x 600 dpi
Interfejs: Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX

Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b)
Gigabit Ethernet

Protokół sieciowy: TCP/IP
Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7,

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

SKANER
Rozdzielczość: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 300 dpi
Rozmiar oryginału: A4, A5
Format pliku: Pojedyncza strona TIFF, Pojedyncza strona

JPEG, Pojedyncza strona PDF, Kilka stron
TIFF, Kilka stron PDF

Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN
Skanuj do: E-mail: SMTP, POP, Folder: SMB, FTP, NCP

FAKS
Sieć: PSTN, PBX
Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3, G3
Rozdzielczość: Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi,

8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi, Opcja: 8 x 15,4
linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400
x 400 dpi

Metoda kompresji: MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania: 1 sek.
Pojemność pamięci: Standardowo: 4 MB

Maksymalnie: 28 MB
Podtrzymanie pamięci: Tak: 1 godzin

OBSŁUGIWANY PAPIER
Zalecany rozmiar papieru: A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 550 arkuszy

Maksymalnie: 2 300 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Standardowo: 500/600/250 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: 52 - 220

g/m²
Opcjonalna kaseta na papier: 52 - 220 g/m²
Taca ręczna: 52 - 220 g/m²
Dupleks: 60 - 163 g/m²

EKOLOGIA
Pobór mocy: Maksymalnie: 1 500 W

Tryb oszczędzania energii: 8 W

OPROGRAMOWANIE
SmartDeviceMonitor® for Admin/Client, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite,
Remote Communication Gate S Pro, App2Me

OPCJE
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier, Podstawa z kółkami, Szafka, Średnia szafka,
Wysoka szafka, zespół IPDS, opcja faksu

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Toner standardowy: Czarny: 25 000 wydruków

1 Deklarowana wartość wydajności zgodna z ISO/IEC 19752.

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


