
Dolgozzon gyorsabban és jobban



Multitasking teljesítmény

A Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 készülékek nyomtatnak, másolnak, színesben
szkennelnek, faxolnak és különbőző befejező műveleteket végeznek. Ráadásul mindezt nagy,
akár 50 lap/perces sebességgel. A felhasználás egyszerűsödik, az üzleti hatékonyság pedig
növekszik a Ricoh új App2Me szoftverplatformjával. Személyre szabhatja MFP-jét a letölthető
Widget-ek segítségével. Így mindenhez elegendő egyetlen készülék, ami jelentős költség- és
időmegtakarítást eredményez.

Produktív: 28 - 50 lap/perc.
Hatékony: alkalmazásokkal elérhető személyreszabott beállítások.
Időtakarékos: (színes) szkennelés és elosztás egyetlen lépésben.
Professzionális: finiserek, Super G3/IP fax, IPDS/Postscript®3™ opciók.
Biztonságos és flexibilis: adatvédelem és széleskörű médiakezelés.

Lehetőségek széles tárháza
NON-STOP NYOMTATÁS
Gyorsan és nagy mennyiségben van szüksége dokumentumokra? Az MP
2851/3351/4001/5001 készülékek a rövid bemelegedési időnek és nagy másolási
sebességnek köszönhetően azonnal elkészítik a kívánt másolatokat. A készülékek 4400 lapos
maximális papírkapacitása biztosítja a zökkenőmentes másolást.

APP2ME READY
Az Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 eszközököre alapértelmezetten telepítve van Ricoh
App2Me szoftver plkatformja. Ez az új technológia Widget-ek futtatásán keresztül lehetővé
teszi a felhasználóknak, hogy személyre szabják MFP-jüket. Ezeket az egyszerű
alkalmazásokat automatikusan felismeri bármelyik App2Me-vel rendelkező MFP, mihelyst
azok telepítésre kerülnek egy, a készülékkel összekötött számítógépre. Nyomja meg az
App2Me gombot és Widget-jei megjelennek az MFP színes kijelzőjén. Így gyorsan hozzáférhet
a legújabb eszközökhöz és alkalmazásokhoz.

SZÉLESKÖRŰ SZKENNELÉSI OPCIÓK
Szkennelje dokumentumait könnyedén e-mailbe, mappába, hálózati mappába, vagy FTP-az
MP 2851/3351/4001/5001 készülékek segítségével. Szkenneljen egyetlen mozdulattal az
opcionális GlobalScan NX segítségével: állítsa be a szkennelési műveletet egy
gombnyomással, majd nyomja meg a start gombot.



PROFESSZIONÁLIS ESZKÖZÖK
Készítsen könnyedén lyukasztott vagy tűzött dokumentumokat és füzeteket.
Faxoljon gyorsabban és jobb minőségben a Super G3 business és IP fax opciókkal.
Javítsa adatfolyamát az opcionális IPDS™ segítségével.
Használja ki a jobb nyomatminőség előnyeit a PostScript®3™ opció segítségével.

FLEXIBILITÁS
Olyan termékre van szüksége, amely megbirkózik a médiatípusok széles skálájával?
Nyomtathat borítékokat és szórólapokat vastag papírra 157 g/m² (MP 2851/3351) vagy 220 g/
m² (MP 4001/5001) papírsúlyig. Továbbá nyomtathat borítékokra, címkékre, fejléces és
előlyukasztott papírra A5-től A3-as méretig.

BIZTONSÁG
Manapság a biztonság egyre fontosabbá válik Előzze meg az illetéktelen hozzáférést és törölje
az ideiglenes adatokat a készülék merevlemezéről. Védje meg dokumentumait az illetéktelen
másolástól az opcionális másolásvédelmi egység segítségével, ami vízjelekkel látja el a
másolatokat. Faxoljon biztonságosan egy olyan rendszer segítségével, amely eleget tesz a
P2600* ipari szabványnak, amely a legkomolyabb követelményrendszerrel rendelkezik ezen
a téren.
* A P2600 tanusítvány 2010 közepétől lesz elérhető.

KÖRNYEZETBARÁT
A Ricoh-val csökkentheti irodája környezeti ártalmait és költségeit. Termékeink számos
környezetbarát és pénztakarékos funkcióval rendelkeznek, mint például a gyors kétoldalas
nyomtatás és másolás, a különösen hatékony energiatakarékos mód és a megnövelt
festékélettartam. Így papírt, időt és pénzt takaríthat meg és közben még a környezetet is óvja.
Tovább a Ricoh termékei megfelelnek az Energy star irányelveinek. Ez kevesebb C02
kibocsájtást és kevesebb energiafogyasztást jelent.



ISO9001 tanúsítás, ISO 14001 tanúsítás

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

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Minden jog fenntartva. Sem jelen brosúra, sem annak
tartalma és/vagy szedésterve nem módosítható és/vagy adaptálható, másolható és/vagy
illeszthető be más anyagba akár részben, akár egészben a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül.

www.ricoh-europe.com

További információkért
forduljon

MÁSOLÓ
Másolási eljárás: Négy lézersugaras & elektrofotografikus

nyomtatás
Másolási sebesség: 28/33/40/50 másolat/perc
Felbontás: 600 dpi
Bemelegedési idő: 22 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje: 4,5/4,5/4,1/3,5 másodperc
Memória: Maximum: 768 MB, 40 GB
Bemeneti papírkapacitás: Maximum: 3100/3100/4400/4400 lap
Kimeneti papírkapacitás: Maximum: 1625/1625/3625/3625 lap
Papírméret: A5 - A3
Papírsúly: 52 - 157/157/220/220 g/m²
Méret (szélesség x mélység x
magasság):

MP 2851/3351: 570 x 653 x 709 mm

MP 4001/5001: 670 x 677 x 910 mm
Súly: Kevesebb mint 65/65/85/85 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Energiafogyasztás: Működés közben: Kevesebb mint 1,4/1,4/1,5/1,5

kW

NYOMTATÓ
Nyomtatási sebesség: 28/33/40/50 nyomat/perc
Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5e, PCL6

Opció: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Felbontás: Maximum 600 x 600 dpi
Interfészek: Alapkiépítésben: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/

100 base-TX, Opció: IEEE 1284/ECP, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/g, WPA support), Bluetooth,
Gigabit Ethernet

Hálózati protokollok: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Támogatott környezetek: Windows® 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/
11iv2/11iv3, 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/v5.2/v5.3, Macintosh OS 8.6
vagy későbbi (OS X classic), Macintosh X v10.1
or later (OS X native), SAP® R/3® (3.x vagy
újabb), NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 vagy
újabb)/6.0 (SP5 vagy újabb)/6.5 (SP3 vagy
újabb), IBM® iSeries / AS/400 using – OS/400
Host Print Transform használatával

SZKENNER
Beolvasási sebesség: Színes: Maximum 37/37/39/39 ppm

Fekete-fehér: Maximum 53/53/69/69 ppm
Felbontás: Max. 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi)
Eredeti mérete: A5 - A3
A csomagban szállított meghajtó
programok:

Network TWAIN

E-mailbe szkennelés: SMTP, TCP/IP
Mappába szkennelés: SMB, FTP, NCP protokoll (biztonságos

belépéssel)

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

FAX (OPCIONÁLIS)
Telefonvonal: PSTN, PBX
Kompatibilitás: ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax,

ITU-T (T-38) IP Fax
Modemsebesség: Maximum: 33,6 Kbps
Beolvasási sebesség: 39/39/56/56 cpm (A4/SEF)
Memóriakapacitás: 12 MB standard, 44 MB max.
Memóriavédelem: Van

EGYÉB OPCIÓK
2 x 500 lapos papíradagolók (MP 2851/3351), 2 x 550 lapos papíradagolók (MP
4001/5001), 1200 lapos nagykapacitású papíradagoló (MP 4001/5001), 2000 lapos
nagykapacitású papíradagoló, 125 lapos egyrekeszes kiadótálca, Eltolásos szortírozó
tálca (MP 2851/3351), 500 lalpos finiser (MP 2851/3351), 1000 lalpos finiser, 3000
lalpos finiser (MP 4001/5001), 1000 lalpos füzetkészítő finiser (MP 2851/3351), 2000
lalpos füzetkészítő finiser (MP 4001/5001), Lyukasztó egység (2 vagy 4 lyuk),
Papírátvezető egység, Data Overwrite Security Unit, Copy Data Security Unit, HDD
Encryption Unit, File Format Converter, Böngészőegység, Key counter bracket,
Számláló interfész, GlobalScan NX, Szkenner állvány (MP 4001/5001), Fax marker, 2.
Super G3 port, Alacsony gépasztal, Kártyás hitelesítés, Professzionális
szoftvermegoldások

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!


