
Kis méretű A3-as MFP



Kompakt és megfizethető

Az Aficio™MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP eszközök A3-as fekete
fehér multifunkciós készülékek, melyeknek főbb ismérvei a költséghatékony másolás, a lokális
nyomtatás USB-n keresztül és a hálózati szkennelés. Mindez a funkcionalitás egyetlen kompakt
eszközben; ezek a termékek kategóriájukban a legkisebb A3-as MFP-k. Rövid bemelegedési
idejükkel és nagy sebességükkel garantáltan megnövelik irodája produktivitását. A standard
kétoldalas egység, a színes szkennelés, a nagy papírkapacitás és a széleskörű médiakezelés
biztosítja a hatékonyságot. Ezek az A3-as MFP-k megfizethető áron biztosítják a szükséges
funkcionalitást.

Kis alapterüllete miat értékes irodai helyet takaríthat meg.
Fejlett nyomtatásvezérlő biztosítja a széleskörű funkcionalitást.
Gyors: 33 lap/perc teljesítmény.
Alapkiszerelésben hálózatkész (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP).
Korszerű biztonsági funkciók.

Innovatív multifunkcionalitás
HELYTAKARÉKOS
A Ricoh innovatív tervezésének köszöhetően ezek az eszközök kategóriájuk legkisebb A3-as
multifunkciós készülékei. Az opcionális belső finiser és az alapkiszerelésben elérhető boríték
adagoló belső kialakítású, így nem növelik az eszköz alapterületét. Kompakt kialakításuk
értékes irodai helyet takarít meg.

OPTIMALIZÁLJA PRODUKTIVITÁSÁT
Ezek az eszközök gyorsan és hatékonyan működnek. Mindössze 20 másodperc a
bemelegedési idejük, az első másolatot 5,4 másodperc alatt készítik el és percenként 33 lap
kinyomtatására képesek. A produktivitást tovább növelik a nagy kapacitású papíradagolók.

FEJLESSZE MUNKAFOLYAMATAIT
Ossza meg dokumentumait könnyedén a szkennelés e-mailbe, FTP-re, SMB-be, vagy NCP-
re funkciók segítségével. Nyomtasson közvetlenül USB memóriáról, vagy SD kártyáról anélkül,
hogy be kéne kapcsolnia a számítógépet. Továbbá ezek az eszközök faxolásra is kiválóak a
Super G3 modemnek, Internet Faxnak, IP-Faxnak és LAN-Faxnak köszönhetően.

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG
A nagy és színes LCD érintőképernyő könnyen használható és egyértelmű segítséget nyújt a
telepítéshez, kezeléshez és karbantartáshoz 14 nyelven. A minimális állásidőt az elölről
tölthető papíradagolók és tonerek biztosítják, mivel így lerövidülnek a karbantartási idők.



KÖNNYŰ HÁLÓZATI INTEGRÁCIÓ
Az MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP eszközökön telepítve van a Ricoh App2Me szoftver
platformja, amely Ricoh Widget-eket futtat (opcionális az MP 2852/MP 3352 eszközökhöz).
Ezeket a PC-re, laptopra, vagy kompatibilis okostelefonra telepített egyszerű szoftver
alkalmazásokat automatikusan érzékelik az App2Me képes MFP-k. Az eszközök
problémamentsen integrálhatók a hálózatba, köszönhetően az alapkiszerelésben elérhető
hálózati interfész kártyának (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP), és a Fast Ethernet
standard 10/100BaseTX támogatásnak. A nagy sebességű USB 2.0 interfész biztosítja a gyors
lokális nyomtatást.

FEJLETT BIZTONSÁGI FUNKCIÓK
Az összes eszköz rendelkezik a legmodernebb biztonsági funkciókkal. Támogatják az
IEEE2600.1. biztonsági szabványt, a merevlemez titkosítás és felülírás alapfunkciók (MP
2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP); adatai teljes védelmet élveznek, mivel csak a hitelesített
felhasználók férhetnek hozzá.

SZÉLES KÖRŰ MÉDIAKEZELÉS
Alapkiszerelésben a két papíradagoló és a 100 lapos kézi adagoló összesen 1150 lapos
papírkapacitást biztosítanak. Ez a 2000 lapos nagykapacitású adagolóval 3150 lapra
bővíthető. További kiegészítők az 500 lapos belső finiser, az 500 vagy 1000 lapos külső finiser
és az 1000 lapos füzetkészítő finiser. A 600 dpi-s felbontásnak köszönhetően professzionális
dokumentumokat készíthet házon belül.

KÖRNYEZETBARÁT
A Ricoh segít önnek csökkenteni irodájának környezeti behatásait és költségeit. Az eszközök
számos környezetbarát és költséghatékony funkcióval rendelkeznek, mint például a rövid
bemelegedési idő, a megnövelt tonerkapacitás a kétoldalas nyomtatás és a kvóta beállítások.
Továbbá a Ricoh termékek megfelelnek az Energy Star követelményeknek. Ez azt jelenti, hogy
kevesebb CO2 termelődik a Ricoh termékek üzemeltetéséhez szükséges energia előállítása
során.



ISO9001 tanúsítás, ISO 14001 tanúsítás
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További információkért
forduljon

MÁSOLÓ
Másolási eljárás: Egy lézersugaras szkennelés &

elektrofotografikus nyomtatás
Másolási sebesség: 23/28/28/33/33 másolat/perc
Felbontás: 600 dpi
Bemelegedési idő: Kevesebb mint 20 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje: 5,4/4,5/4,5/4,5/4,5 másodperc
Memória: Maximum: 1 GB + 120 GB HDD
Bemeneti papírkapacitás: Maximum: 3150 lap
Kimeneti papírkapacitás: Maximum: 1625 lap
Papírméret: A6 - A3
Papírsúly: Papírtálcák: 52 - 157 g/m²

Kéziadagoló-tálca: 52 - 157 g/m²
Duplex egység: 52 - 105 g/m²

Méret (szél x mély x mag): 587 x 653 x 829 mm (ARDF-el)
Súly: Kevesebb mint 65 kg (kevesebb mint 75 kg

ARDF-el)
Áramforrás: 220-240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás: Maximum: Kevesebb mint 1,6 kW

NYOMTATÓ
Nyomtatási sebesség: 23/28/28/33/33 nyomat/perc
Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5e, PCL6, Adobe PDF

Direct, 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, Vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth,
Gigabit Ethernet

Hálózati protokollok: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Támogatott környezetek: Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server

2008, Novell® NetWare® v6.5 vagy újabb, 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 v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2
vagy újabb, NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3
vagy újabb), OS/400 Host Print Transform-ot
használó IBM iSeries/AS400, Citrix Presentation
Server 4.5/ Citrix XenApp 5.0

SZKENNER
Beolvasási sebesség: Színes: Maximum 45 ipm

Fekete-fehér: Maximum 50 ipm
Felbontás: Maximum 600 dpi
Eredeti mérete: A5 - A3
A csomagban szállított meghajtó
programok:

Network TWAIN

E-mailbe szkennelés: SMTP, TCP/IP
Mappába szkennelés: SMB, FTP, NCP protokoll (login security-vel)

SZOFTVERMEGOLDÁSOK
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPCIÓ)
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: 0,5 másodperc (A4/SEF/normál)
Memóriakapacitás: 4 MB standard, 36 MB max.
Memóriavédelem: Van

EGYÉB OPCIÓK
50 lapos ARDF1 , Géptető1 , 1 db 550 lapos papírtálca, 2 db 550 lapos papírtálca, 2000
lapos nagykapacitású papíradagoló, Egyrekeszes kiadótálca, Belső mozgó tálca, 500
lapos belső finiser, 500 lapos külső finiser, 1000 lapos finiser, 1 000 lapos füzetkészítő

finiser, Lyukasztó készlet, Papírátvezető egység, Merevlemez opció1 , Memória

egység1 , Nyomtató/szkenner egység1 , Nyomtató egység1 , Scanner enhance opció1 ,

PostScript 3 egység, IPDS unit, VM card1 , USB2.0/SD kártyahely, Fax opció, G3
interfész egység, Memória egység a faxhoz, Bluetooth interfész, IEEE 802.11 a/g
interfész, Gigabit Ethernet kártya, IEEE 1284 interfészkártya, Unicode font csomag, File
Format Converter, Böngészőegység, Kerekes kiegészítő keret, Kártyaolvasó tartó,
Kihúzást segítő fogantyú, Számláló interfész, Key counter bracket, Professzionális
szoftvermegoldásaok

1 Csak az MP 2852/MP 3352 gépek esetén.

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


