
Inteligentne i niezawodne urządzenie A3
To monochromatyczne urządzenie formatu A3 posiada panel operacyjny ułatwiający obsługę oraz umożliwiający
integrację z usługami w chmurze, co pozwala znacznie usprawnić procesy zarządzania dokumentami.

Inteligentne narzędzia do zarządzania dokumentami

Intuicyjny interfejs użytkownika

Aplikacje do zarządzania obiegiem dokumentów

Integracja z usługami w chmurze

Połączenie z urządzeniami mobilnymi

Panel operacyjny Ricoh zawiera pakiet inteligentnych
narzędzi służących do zarządzania obiegiem dokumentów.
Aplikacje do pobrania, jak np. ID Card Copy, automatyzują
czasochłonne procesy. Użytkownicy mogą bez trudu łączyć
się z urządzeniem wielofunkcyjnym i drukować lub skanować
dokumenty za pomocą smartfonu lub tabletu. A dzięki łatwej
integracji z chmurą, mogą skanować dokumenty i przesyłać je
do takich usług w chmurze, jak DropBox™ oraz Sharepoint™.

RICOH IM 2702

Kopiarka Drukarka Skaner Faks



Wszechstronność i wydajność

Prędkość druku: 27 str./min.

Podajnik ARDF na 100 arkuszy

Obsługiwany rozmiar papieru od A6 do A3

Maks. pojemność wejściowa kaset: 1600 arkuszy

Urządzenie IM 2702 to wszechstronne i wydajne rozwiązanie
będące odpowiedzią na wszystkie potrzeby związane z
obiegiem dokumentów. Drukowanie i kopiowanie jest
realizowanie w trybie czarno-białym a skanowanie w kolorze.
Dostępny jest także Fax jako opcja. Podajnik dokumentów
ARDF pozwala na szybkie skanowanie dokumentów. Kasety
na papier o dużej pojemności oraz podajnik ręczny, ułatwiają
drukowanie na papierze o różnym rozmiarze i gramaturze.
Dzięki płynnemu przełączaniu kaset, wszelkie prace
związane z drukiem nie natrafią na przestój.

Proste w obsłudze

Urządzenie wielofunkcyjne instalowane przez

użytkownika

Zespół utrwalania w łatwy sposób wymieniamy przez

użytkownika

Obsługa wielu języków

Toner o wysokiej wydajności

Model IM 2702 został zaprojektowany do pracy w
wymagających środowiskach i zapewnia wysoką wydajność
przy minimalnych nakładach na konserwację. To urządzenie
wielofunkcyjne obsługuje wiele języków, w tym język arabski.
Dzięki wstępnie skonfigurowanemu developerowi i
wymiennym zespołom bębna otrzymujemy urządzenie
gotowe do pracy oraz łatwe w konserwacji. Co więcej,
zaawansowane funkcje oszczędzania energii oraz tonery o
wysokiej wydajności pomagają zredukować koszty
eksploatacji tego urządzenia, gwarantując szybszy zwrot
kosztów z inwestycji.



RICOH IM 2702
Ogólna specyfikacja

OGÓLNE

Czas nagrzewania 25 sekund
Prędkość wykonania pierwszego
wydruku: mono

6,5 sekundy

Prędkość wydruku ciągłego 27 str.na min.
Pamięć: standardowo 2 GB
Pamięć: maksymalnie 2 GB
Pojemność ARDF 100 arkuszy
Waga 46,5 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.) 587 x 581 x 677 mm
Źródło zasilania 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Klasa lasera Produkt laserowy klasy 1 (IEC60825 - 1:2014)

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne Do 999 kopii
Rozdzielczość 600 x 600 dpi
Zoom Od 25% do 400%

DRUKARKA

Język drukarki PCL5e
PCL6

PostScript 3 (emulacja)
Rozdzielczość wydruku:
maksymalnie

600 x 600 dpi

Interfejs: standardowo Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
USB2.0 Typ B

Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)
Host USB2.0

Możliwość druku mobilnego Apple AirPrint
Mopria®

Google Cloud Print
Protokół sieciowy TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows® Windows® 7

Windows® 8.1
Windows® 10

Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2

Windows® Server 2012
Windows® Server 2012R2

Windows® Server 2016
Windows® Server 2019

Środowiska Mac OS Macintosh OS X v10.8 - v10.11

SKANER

Skanowanie: mono (oryginałów) 50 obr.⁄min
Skanowanie: kol. (oryginałów) 50 obr.⁄min
Rozdzielczość: maksymalnie 600 dpi
Sterowniki standardowe Sieciowy TWAIN

FAKS

Kompatybilność ITU-T (CCITT) G3
Prędkość transmisji 3 sekundy
Prędkość modemu: maksymalnie 33,6 kb⁄s

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru Taca ręczna:Niestandardowy rozmiar papieru (Szerokość, Długość)
Dupleks

Wejście papieru: standardowo
kasety

500 arkuszy

Wejście papieru: maksymalnie 1 600 arkuszy
Wyjście papieru: standardowo 250 arkuszy
Gramatura papieru Kasety:52 - 105 g/m²

Taca ręczna:52 - 216 g/m²

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks. 1 550 W lub mniej
Zużycie energii podczas pracy:
mono

500 W

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

Kaseta na 500 arkuszy
2x500 arkuszy
Taca jednopółkowa



RICOH IM 2702
Ogólna specyfikacja

INNE OPCJE

Moduł faksu
Uchwyt ADF
Czytnik kart NFC
Bypass tray cover

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy 4 000 wydruków
Toner o wysokiej wydajności 12 000 wydruków
Dane dotyczące zużycia
materiałów eksploatacyjnych
oparte są na 2p/j 6% pokryciu A4

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.
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