
Megfizethető és produktív környezetbarát színek



Innovatív A3-as nagy produktivitású
színes eszközök
Manapság a vállalatok egyre inkább érzik a digitális színes nyomtatás szükségességét. De
sokaknak vannak kétségei a költségekkel kapcsolatban. Másoknak a rendelkezésre álló irodai
hely és a környezetvédelem is fontos szempont. Az Aficio™MP C2051/MP C2551 eszközök
nagy teljesítményű, környezetbarát megoldást jelentenek. Ezek a helytakarékos eszközök
professzionális színes nyomtatást és fejlett munkafolyamat technológiát kínálnak. Így most
lehetősége nyílik csökkentenie széndioxid kibocsájtását egy produktív A3-mas készülék
segítségével, továbbá időt és pénzt takaríthat meg.

Kiváló minőségű, költséghatékony színes és fekete-fehér nyomtatás 20/25 lap/peces
sebességgel
Multifunkcionalitás: másolás, nyomtatás, szkennelés és opcionális faxolás
Környezetbarát technológia, mellyel enegriát és költségeket takaríthat meg
Fejlett megoldásainkkal egyszerűsítheti munkafolyamatait
Modern biztonsági funkióinkkal megvédheti bizalmas adatait

Fejlett munkafolyamat megoldások
TARTSA KÉZBEN KÖLTSÉGEIT
Mindenki szereti a színes dokumentumokat. Okosan használva ez egy hatékony üzleti eszköz
lehet. A házon belüli költséghatékony színes nyomtatással megspórolhatja outsourcing
költségeit. Fejlett MFP-ink rendelkeznek kvótabeállítási funkcióval, mellyel meghatározhatja a
felhasználók színes nyomatainak mennyiségét, Így jobban tudja kezelni költségeit és
csökkentheti az üzemeltetési költségeket

FEJLESSZE DOKUMENTUMKEZELÉSI MUNKAFOLYAMATAIT
Javítsa munkafolyamatait és a cégen belüli együttműködést elektronikus dokumentum
disztribúció segítségével. Az Aficio™MP C2051/MP C2551 eszközök észrevétlenül
illeszkednek digitális munkafolyamataihoz. Biztosítják az egyszerű nyomtatást, másolást,
faxolást és szkennelést irodája számára; szkennelhet közvetlenül e-mailbe, hálózati mappába,
SD kártyára és flash memóriára.

LEGYEN KÖRNYEZETBARÁT
AZ Aficio™MP C2051/MP C2551 termékek egyik fő tervezési szempontja a környezetbarát
működés volt. A standard kétoldalas egységgel papírt és energiát takaríthat meg. Egyedi PxP
tonereink és QSU energiatakarékos technológiánk Segítségével csökkentheti széndioxid
kibocsájtását. MFP-ink kategóriájuk egyik legalacsonyabb energiafogyasztásával (TEC)
büszkélkedhetnek. Így tovább csökkentheti CO2 kibocsájtását, üzemeltetési költségeit és
növelheti hatékonyságát.

EGYSZERŰSÍTSE MINDENNAPI TEENDŐIT
Az Aficio™MP C2051/MP C2551 ezsközök könnyebé teszik üzleti foyamatait és csökkentik
az IT leterheltségét. Egyedülálló és flexibilis felhasználói interfészen személyre szabhatja
ikonjait és egyszerűbbé teheti az eszköz használatát. A gyakran használt munkáinak
eltárolhatja a profilját és javíthatja munkafolyamatait az App2Me widget-ek segítségével. Az
opcionális belső adagolóból borítékot is egyszerűen nyomtathat. Így egyszerűen személyre
szabhatja munkafolyamatait.



NÖVELJE A PRODUKTIVITÁST
Használja ki a teljesítményt, ami lépést tart üzleti folyamatainak sebességével. A gyorsabb
munkavégzés garanciája a rövid, 10 másodperces bemelegedési idő és a 25 oldal/perces
nyomtatási sebesség. Az első fekete-fehér másolatok mindössze 7 mésodperc alatt
elkészülnek.

NÖVELJE A BIZTONSÁGOT
Bizalmas adatainak védelméről MFP-ink fejlett biztonsági funkciói gondoskodnak. A standard
merevlemez titkosítási egység kódolja az eszközök merevlemezén található adatokat. A
beágyazott adatfelülírási biztonsági egység pedig felülírja a merevlemezen ideiglenesen tárolt
adatokat. Az opcionális biztonsági csomagok, mint például az adatbiztonság másoláshoz, a
kártyás hitelesítés és a Secure Print Release szintén elérhetőek.

HELYTAKARÉKOS KIALAKÍTÁS
MFP-ink kompakt kialakításuknak köszönhetően kis helyen is elférnek. Így az iroda bármely
pontján elhelyezve kényelmesen hozzáférhetőek maradnak. Az opcionális 500 lapos finiser,
a lyukasztó egység és a borítékadagoló tálca sem növeli az eszköz alapterületét. Így semmi
sem kompromitálja a vékony, helytakarékos kialakítást.

KELTSEN JÓ BENYOMÁST
A színes dokumentumok nagyobb hatással vannak az ügyfelekre. Tegyen jó benyomást
1,200dpi-s színes dokumentumokkal A3-as méretig. Készítsen színes beszámolókat,
hírleveleket és leveleket a fekete-fehér nyomtatással megyegyező sebességen. Használhat
vékony és vastag papírokat egyaránt, A3-tól A6-os méretig. Nyomtasson könnyedén fényes,
bevonatos és vastag papírra.



ISO9001 tanúsítás, ISO 14001 tanúsítás

A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók.
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További információkért
forduljon

MÁSOLÓ
Másolási eljárás: Száraz, elektrosztatikus átviteli rendszer
Másolási sebesség: Színes: 20/25 másolat/perc

Fekete-fehér: 20/25 másolat/perc
Felbontás: 600 dpi
Többpéldányos másolás: 999 oladalig
Bemelegedési idő: Kevesebb mint 22 másodperc 1

Az első oldal elkészítésének ideje: Színes: Kevesebb mint 9,2 másodperc
Fekete-fehér: Kevesebb mint 6,3 másodperc

Zoomolás: 25 - 400% (1%-os lépésekben)
Memória: Alapkiépítésben: 1,5 GB + 160 GB-os

merevlemez
Bemeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 2 x 250 lapos adagoló(k)

100lapos kézi adagoló
Maximum: 1600 lap
Maximum: 650 lap

Papírméret: A6 - A3
Papírsúly: 1. papírtálca: 60 - 256 g/m²

2. papírtálca: 60 - 169 g/m²
Kéziadagoló-tálca: 52 - 256 g/m²
Duplex egység: 60 - 105 g/m²

Méret (szél x mély x mag): 587 x 676 x 845 mm (ARDF-el)
Súly: Kevesebb, mint 100 kg (ARDF-el)
Áramforrás: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Energiafogyasztás: Működés közben: Maximum 1680 kW

Automatikus kikapcsolás mód: 1,1 W

NYOMTATÓ
Nyomtatási sebesség: Színes: 20/25 nyomat/perc

Fekete-fehér: 20/25 nyomat/perc
Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6 (XL)

Opció: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge,
IPDS

Felbontás: 1200 dpi
Interfészek: Alapkiépítésben: USB Host I/F, USB2.0,

Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Opció: IEEE
1284/ECP, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a,
b, g, WPA támogatás), USB2.0/SD kártyahely,
Ethernet 1000Base-T

Hálózati protokollok: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Támogatott környezetek: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server

2008/Server 2008R2, Novell® Netware®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 vagy újabb,
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/
11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM®
AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Macintosh OS
X v10.2 vagy újabb, SAP® R/3® 3.x or later,
mySAP ERP2004 vagy újabb, NDPS Gateway,
IBM iSeries, AS/400® OS/400 Host Print
Transform használatával

SZKENNER
Beolvasási sebesség: Fekete-fehér: 44 kép/perc (A4/LET LEF)

Színes: 44 kép/perc (A4/LET LEF)
Felbontás: Maximum 600 dpi
Eredeti mérete: A5 - A3
Kimeneti formátumok: PDF/JPEG/TIFF/Nagy tömörítésű PDF
A csomagban szállított meghajtó
programok:

Hálózati, TWAIN

E-mailbe szkennelés: SMTP, POP3
E-mailbe szkennelés célállomások
száma:

Maximum 500 munkánként

Tárolt címek száma: Maximum 2000
Címtár: LDAP-on keresztül, vagy lokálisan a

merevlemezen
Mappába szkennelés: SMB, FTP, NCP
Kijelölhető mappák száma: Maximum 50 mappa munkánként

SZOFTVERMEGOLDÁSOK
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor

FAX (OPCIÓ)
Telefonvonal: PSTN, PBX
Kompatibilitás: ITU-T (CCITT) G3
Modemsebesség: Maximum 33,6 Kbps
Felbontás: Normál/részletes: 200 x 100 - 200 dpi

Maximum: 400 x 400 dpi (opció)
Adattömörítési mód: MH, MR, MMR, JBIG
Beolvasási sebesség: 36 lap/perc
Memóriakapacitás: Alapkiépítésben: 4 MB

Maximum: 28 MB
Memóriavédelem: Van

EGYÉB OPCIÓK
Üveglap, 50 lapos ARDF, Kihúzást segítő fogantyú, Gépasztal, Kerekes kiegészítő
keret, 500 lapos papíradagoló, 2 x 500lapos papíradagoló, Belső 500 lapos finiser,
Lyukasztó egység, Fax egység, Fax-bélyegző tinta, Eltolásos tálca, Belső másolattartó
tálca, Oldalsó tálca, Borítékadagoló, Böngészőegység, File Format Converter, Data
Overwrite Security Unit, Key counter bracket, Remote communication gate BN1,
Counter interface unit type A, Kártyás azonosítás, PictBridge, USB2.0/SD kártyahely,
Unicode font package SAP-hez, SAF memória, Kártyaolvasó tartó, GlobalScan NX,
Professzionális szoftvermegoldásaok

1 A bemelegedési idő és az energiafogyasztás változhat a készülék állapotától és a
környezetétől függően.

A termék megfelel az EC ENERGY STAR szabvány energiahatékonysági
irányelveinek.

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván
érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz!


