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Az Aficio™MP C3002/MP C3502 készülékek tökéletes irodai partnerek: intelligens MFP-k 

melyeket egyéni igényeire szabhat. Három szóban: hatékony, produktív és sokoldalú. A 

felhasználóbarát home képernyő időt és energiát takarít meg. Hasznos funkciók széles 

táráhza segíti a munkafolyamatokat és a kollegák közötti kommunikációt. Létrehozhatja 

saját biztonsági szabványait. Az alacsony energia felhasználás mellett extra opciók 

segítenek vállalatának zöldebben gondolkodni. Röviden, ezek az elegáns, korszerű, 

sokoldalú eszközök bármely irodában jól mutatnak és jól működnek.

• 30-35 színes nyomat/másolat per perc

• Intelligens kialakítás: elegancia és használhatóság

• Nemzetközi biztonsági szabványok és környezeti "legjobb gyakorlatok"

• Személyre szabható kezdőképernyő személyes ikonokkal és kedvencekkel

• Intelligens szoftvermegoldások optimalizálják az iroda hatékonyságát

Tökéletes partner keményen dolgozó 
irodáknak



Könnyebbé teszi az életet

Okos válaszok a komoly kihívásokra

Intuitív kezelőpanel
A könnyen személyre szabható kezelőpanel megjeleníti személyes home 
képernyőjét saját egyedi beállításaival. A home gombbal egyszerűen 
visszajuthat a kezdőképernyőre. Egy integrált SD/USB csatlakozó 
segítségével közvetlenül dolgozhat egy külső forrásról. Az egyedi 
ergonómiát a dönthető kezelőpanel biztosítja.

Továbbfejlesztett belső kontroller 
A felhasználónként, vagy felhasználói csoportonként megadható 
kvóta beállítások segítségével kézben tarthatja az eszköz működési 
költségeit. A kontroller továbbá tartalmaz egy környezetbarát kijelzőt, 
ami a hatékonyabb felhasználás érdekében jelzi a papírbeállítások 
előzményeit. Az USB/SD csatlakozó lehetővé teszi a PDF, JPEG és TIFF 
fájlok egyszerű nyomtatását.

Fejlett fixálórendszer 
A fejlett fixálórendszernek köszönhetően kevesebb a gyűrődés borítékok 
nyomtatásánál. A fixálórendszer környezettudatos, mivel gyorsabb 
visszaállási időt biztosít alvó állapotból. Továbbá alacsony az alacsony 
TEC (tipikus áramfogyasztás) értékeknek köszönhetően óvja a 
környezetet.

Maximális biztonság
A jelszavak és a felhasználói azonosítás megakadályozzák a 
dokumentumok jogosulatlan nyomtatását vagy másolását. CC 
tanúsítvány, PDF/A információbiztonsági és elektronikus dokumentum 
archiválási szabványok garantálják dokumentumai biztonságát. A 
magasabb biztonsági szintek növelik az eszközbiztonságot.



Professzionális on-line befejezési műveletek
Professzionális nyomtatványok. Készítsen igényes és attraktív 
dokumentumokat az 1 000 lapos füzet és tűzős finiserek segítségével. 
A lyukasztó egység segítségével lefűzhető dokumentumokat készíthet. 
Többé nem kell a fontos dokumentumok elkészítését külső szolgáltatóra 
bízni.

MFP-k, melyek alkalmazkodnak igényeihez

Jól néz ki, jól dolgozik
Elegáns és kompakt kialakítás, fehér-szürke mintázat. Intuitív 
kezelőfelület, stílusos grafikák és dönthető kezelőpanel. MFP-k, melyek 
funkcionálisak, vonzóak és stílusosak.

Okos szoftverek
A GlobalScan NX intelligens szkennelési opciókat és könnyű egygombos 
kezelhetőséget kínál.  Míg az @Remote segít hatékonyan menedzselni 
eszközeit. Gépe még a festéket is megrendelheti ön helyett, így 
minimalizálva az állásidőt. Kis előnyök, melyek sokat számítanak.



Közvetett megtakarítások közvetlen hatásokkal 
A nyomtatási kvóta menedzsment rendszer visszafogja a felesleges 
papírhasználatot és csökkenti elektromos számláit. A Remote Fax 
lehetővé teszi, hogy több felhasználó küldjön és fogadjon faxot 
ugyanarról a vonalról, így nem szükséges több faxvonalat fenntartani.

Fedezze fel a rejtett megtakarításokat

Takarítson meg időt és pénzt
30-35 színes nyomat/perces sebesség garantálja a gyors munkavégzést. 
A nagy kapacitású papíradagolók, a kétoldalas nyomtatás és az 
automatikus dokumentumadagoló felgyorsítja a nagyobb munkák 
elvégzését. Az Enhanced Media Print segítségével megtekintheti a 
munkák előnézetét és könnyedén nyomtathat PDF, JPEG és TIFF 
fájlokat USB pendrive-ról. Így elkerülheti a költséges hibákat.



Haladjon a munkafolyamatokkal
Az egyszerű és intuitív szkennelési folyamatok felgyorsítják a munkát. 
Prioritizálhatja a feladatokat a kézi adagolóból. Az ütemezett nyomtatás 
segítségével a nagy nyomtatási munkákat holtidőben, vagy éjszaka is 
elvégezheti. Az opcionális böngésző egység segítségével könnyedén 
nyomtathat közvetlenül az internetről.

Okos, gyors és zöld

Multitask eszközök  
MFP-k, melyek könnyebbé teszik mindennapi munkáját. Az automatikus 
Job Promoter opció például átugorja a hibás nyomtatási munkákat és a 
következő munkákkal folytatja. A színes szkennelés e-mailbe, FTP-re, 
SMB-re, NCP-re, USB/SD-re és URL-re lehetőségek leegyszerűsítik a 
doumentum disztribúciós feladatokat.

Környezettudatos
A Ricoh termékek számos környezetbarát és pénztakarékos funkcióval 
rendelkeznek, mint például a gyors kétoldalas nyomtatás és másolás, 
a különösen hatékony energiatakarékos mód és a megnövelt 
festékélettartam. Papírt, időt és energiát takaríthat meg, így csökkentve 
a környezeti ártalmakat és a költségeket. A Ricoh termékek megfelelnek 
az Energy Star irányelveknek, így Ricoh eszközei kevesebb CO2-t 
termelnek.
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Kritikus képességek az üzleti 
kommunikációban

1   A színes LCD panel könnyű hozzáférést és 
intuitív kezelést biztosít.

2   50 lapos ARDF a kétoldalas dokumentumok 
gyors beolvasására

3   Az alapkiszerelésben elérhető két 550 lapos 
papíradagoló biztosíja a ritka papírutántöltést

4   A 100 lapos kézi adagoló számos papírméretet 
és típust kezel

5   Opcionális 2 x 550 lapos papíradagoló, 
550 lapos papíradagoló, vagy 2000 lapos 
nagy kapacitású adagoló a maximális 
hatékonyságért

6   míg az 1 200 lapos nagy kapacitású adagoló 
növeli az iroda produktivitását.

7   A 1 000 lapos füzetkészítő finiser és a számos 
lyukasztó készlet széleskörű befejezési 
lehetőséget kínál

8   A 125 lapos belső kiadótálca elválasztja a 
kimeneti dokumentumokat



MP C3002/MP C3502
MűSzAKI ADATOK

www.ricoh-europe.com

ISO9001 tanúsítás, ISO 14001 
tanúsítás
A termék külső megjelenése és 
műszaki adatai külön értesítés nélkül 
megváltoztathatók.
Copyright © 2012 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.

ÁLTALÁNOS ADATOK
Bemelegedési idő:  20 másodperc
Első oldal elkészítésének ideje:  Színes: 7,3/7,2 másodperc 

Fekete-fehér: 4,8 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:  Színes: 30/35 oldal/perc 

Fekete-fehér: 30/35 oldal/perc
Memória:  Maximum: 1,5 GB
  Merevlemez: 190 GB
Méret (szél x mély x mag):  A ARDF: 670 x 682 x 880 mm
Súly:  120 kg
Áramforrás:  220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ
Másolási eljárás:  Száraz, elektrosztatikus átviteli rendszer
Többpéldányos másolás:  Legfeljebb 999 példány
Másolási felbontás:  600 dpi
Zoomolás:   25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ
Lapleíró nyelv:  Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6, PDF 

Opció: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Nyomtatási felbontás:  Maximum: 1200 dpi
Interfészek:  Alapkiépítésben: USB 2.0, SD kártyahely, 

Ethernet 10 base-T/100 base-TX 
Opció: Kétirányú IEEE 1284, Vezeték 
nélküli LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, 
Ethernet 1000 Base-T

Hálózati protokollok:  Alapkiépítésben:  TCP/IP (IP v4, IP v6)  
 Opció: IPX/SPX

Windows® környezetek:  Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 
7, Windows® Server 2003, Windows® 
Server 2008, Windows® Server 2008R2

Mac operációs rendszer  
környezetek:  Macintosh OS X Native v10.2 or later
UNIX környezetek:   UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10  

HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 
RedHat® Linux: 4, 5, 6 
 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1

Novell® Netware® környezetek:   v6.5
SAP® R/3® környezetek:   SAP® R/3®

SZKENNER
Szkennelési sebesség:   Maximum 51 oldal/perc
Beolvasási felbontás:  Maximum: 1200 dpi
Eredeti mérete:   A3, A4, A5
Fájlformátum:  Egyoldalas TIFF, Egyoldalas JPEG, 

Egyoldalas PDF, Egyoldalas Nagy 
tömörítésű PDF, Egyoldalas PDF-A, 
Többoldalas TIFF, Többoldalas PDF, 
Többoldalas Nagy tömörítésű PDF, 
Többoldalas PDF-A

A csomagban szállított meghajtó  
programok:   Network TWAIN
E-mailbe szkennelés:   SMTP, POP, IMAP4
Mappába szkennelés:   SMB, FTP, NCP

FAX
Telefonvonal:   PSTN, PBX
Kompatibilitás:   ITU-T (CCITT) G3
Felbontás:   Alapkiépítésben: 8 x 3,85 vonal/mm, 200 

x 100 dpi, 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x 200 
dpi 
 Opció: 8 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi, 
16 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi

Átviteli sebesség:   2 másodperc
Modemsebesség:   Maximum: 33,6 Kb/s
Beolvasási sebesség:   1 másodperc
Memóriakapacitás:   Alapkiépítésben: 4 MB 

Maximum: 28 MB

PAPÍRKEZELÉS
Ajánlott papírméret:   A3, A4, A5, B4, B5, A6
Bemeneti papírkapacitás:   Maximum: 4400 lap
Kimeneti papírkapacitás:   Maximum: 1625 lap
Papírsúly:   52 - 300 g/m²

KÖRNYEZET
Energiafogyasztás:   Maximum: 1700 W 

Üzemi fogyasztás: 700 W 
Készenléti mód: 90 W 
Alvó üzemmódban: 67 W 
Automatikus kikapcsolási időzítő: 1,6 W 
TEC (Tipikus áramfogyasztás): 1,4/1,5 
kW/h

SZOFTVEREK
Alapkiépítésben:   SmartDeviceMonitor, Web 

SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opció:   GlobalScan NX, Card Authentication 

Package, Unicode Font Package SAP-
hez, Remote Communication Gate S Pro

OPCIÓK
Üveglap, Kihúzás segító fogantyú, 1 db 550 lapos papírtálca, 2 db 550 lapos 
papírtálca, 1200 lapos nagy kapacitású adagoló, 2000 lapos nagykapacitású 
papíradagoló, Papírátvezető egység, 500 lapos finiser, 1000 lapos finiser, 
1 000 lapos füzetkészítő finiser, Lyukasztó készlet, Belső mozgó tálca, 
Egyrekeszes kiadótálca, Oldalsó tálca, Borítékadagoló, Kerekes kiegészítő 
keret, Pictbridge, Böngészőegység,  Számláló interfész, File format converter, 
Key counter bracket, Kártyaolvasó tartó, Copy Data Security Unit, Fax 
kapcsolat egység, 2. G3 port, Netware

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


