Cyfrowe rozwiązanie nabiurkowe
dla małych grup roboczych

Proste kopiowanie cyfrowe
Małe środowiska biurowe, poszukujące podstawowych rozwiązań oferujących
w zakresie kopiowania cyfrową jakość wydruku oraz oszczędność czasu i łatwość
obsługi nie muszą już ich dłużej szukać. Ricoh wprowadza bowiem nowe urządzenie
Aficio™120: kopiarkę cyfrową formatu A4 charakteryzującą się zwartą budową,
oszczędnością zużycia energii oraz możliwościami dalszej rozbudowy o dodatkowe
opcje, słowem: idealną maszynę do małych biur, wymagających zagospodarowania ich
niewielkiej i kosztownej przestrzeni, jak i wysokiej, profesjonalnej jakości kopii. Maszyna
została wyposażona w łatwy w obsłudze nowy pojemnik z tonerem, pozwalający na jego
optymalnie prostą i wygodną wymianę. Szybka i łatwa w obsłudze Aficio™120 potrafi
bez trudu zamienić się w pełni wydajną drukarkę dla biur o rosnących wymaganiach.
Łącząc w sobie wszystkie te mocne strony Aficio™120 staje się znakomitym cyfrowym
rozwiązaniem, zdolnym do radzenia sobie z potrzebami kopiowania i drukowania
w Twoim biurze.

Ułatwione kopiowanie cyfrowe
Dzięki stworzonej przez Ricoh zaawansowanej
technologii cyfrowej, Aficio™120 stwarza
możliwość bardzo szybkiego, wysokiej jakości
i łatwego w obsłudze kopiowania w Twoim
biurze. Urządzenie zadowoli nawet najbardziej
wymagających nie tylko dzięki swoim cyfrowym
zaletom, dużej produktywności i wysokiej
jakości kopii, dysponuje również różnorodnymi
możliwościami rozbudowy, idealnymi dla biur
z perspektywami.

Kopiowanie
całkowicie cyfrowe
Wraz z Aficio™120 Twoje biuro otrzyma wyjątkowo
niezawodną kopiarkę cyfrową. Maszyna
wyposażona jest w zaprojektowaną przez Ricoh
zaawansowaną technologię “jedno skanowanie,
wiele kopii”, gwarantującą każdorazowo wysoką
jakość kopii. Po prostu możesz zabrać swój oryginał,
który chcesz skopiować z szyby ekspozycji czy też
opcjonalnego podajnika dokumentów i powrócić
do przerwanej pracy, podczas gdy maszyna wykona
Twoje kopie ze swojej pamięci systemowej. Cyfrowa
przewaga oznacza również mniej ruchomych części
mogących ulec awarii, co wpływa na udoskonalenie
niezawodności Aficio™120, w porównaniu do
systemów konwencjonalnych. Ponadto Aficio™120
może układać twoje wydruki w łatwe do odebrania
praktyczne zestawy . Oprócz tego, by jeszcze
bardziej oszczędzić Twój cenny czas, kopiowanie
i drukowanie może się odbywać równocześnie,
dzięki funkcji podwójnego dostępu, podczas gdy
jeszcze inna funkcja łączenia kopii pozwala na
oszczędność zarówno czasu, jak i papieru.

Najwyższa jakość wydruku

Aficio™120: zawsze gwarantowana optymalna
jakość kopii.

Tworzenie profesjonalnych dokumentów wymaga
cyfrowej jakości obrazu. Z rozdzielczością 600 dpi,
Aficio™120 tworzy wysokiej jakości kopie
identyczne z oryginałem. Wystarczy, że jeden raz
zeskanujesz Twój dokument i zachowasz go
w pamięci urządzenia, by za każdym razem
otrzymać wydruki o najwyższej jakości.

Kopiowanie efektywne w czasie
Zazwyczaj jeżeli potrzebujesz wykonać kopię,
czujesz się sfrustrowany oczekiwaniem na nią.
Natomiast nowa Aficio™120 zamienia zwykłe
kopiowanie w bardzo efektywny czasowo
i produkcyjnie proces, dzięki ultra szybkiemu
czasowi wyjścia pierwszej kopii, który wynosi tylko
8 sekund. Kopiując z szybkością 12 kopii na minutę
Aficio™120 gwarantuje Ci, że nie zmarnujesz
swojego cennego czasu pracy w biurze.

Optymalna prostota obsługi
Zaprojektowany nowy pojemnik z tonerem zamienia
eksploatację maszyny w łatwą i bezproblemową pracę.

Zaprojektowana tak, by stworzyć w Twoim biurze
atmosferę spokojnej pracy Aficio™120 jest bardzo
łatwa w obsłudze i eksploatacji. Zadania do
skopiowania, niezależnie od ich stopnia trudności,

można zaprogramować w ciągu jednej chwili dzięki
zastosowanemu w maszynie łatwemu w obsłudze,
prostemu panelowi operatorskiemu. Ponadto
specjalnie zaprojektowany nowy pojemnik z tonerem
czyni eksploatację Aficio™120 jeszcze łatwiejszą.
Kiedy w Aficio™120 kończy się toner, jego
wymiana jest czystą i dziecinnie prostą czynnością.

Pomysłowa konstrukcja
pozwalająca na
oszczędność przestrzeni
Wymagania przestrzenne nie stanowią dla
Aficio™120 jakiegokolwiek problemu. Maszyna ta
to wyjątkowo zwarte i lekkie rozwiązanie
technologii kopiowania, pasujące do najmniejszej
przestrzeni biurowej, które możesz postawić nawet
na Twoim biurku! To rozwiązanie idealne dla małych
środowisk biurowych, poszukujących jednocześnie
oszczędnego jak i wysoko rozwiniętego partnera
w dziedzinie osobistego kopiowania.

Możliwość łatwej rozbudowy
Aficio™120 oferuje nie tylko najwyższe możliwości
kopiowania, posiada również zdolność pełnej
rozbudowy i może być z łatwością zmieniona
z konwencjonalnej drukarki osobistej w drukarkę
sieciową. Pracując z Aficio™120 nie potrzebujesz
innych oddzielnie pracujących urządzeń , ponieważ
ten system oferuje całkowitą wielofunkcyjność
zamkniętą w modułowej obudowie. Również
zainstalowanie modułu drukarki oraz opcjonalnego
30-kartkowego podajnika dokumentów ADF do
podawania większych zestawów oryginałów do
kopiowania, jest bardzo łatwe i może być
wykonane niemal natychmiastowo. Dzięki
sieciowemu systemowi zarządzania narzędziami
SmartNetMonitor™ możesz dla własnej wygody
kontrolować nawet całe drukowanie w sieci wprost
zza Twego biurka.

Świadomość ekologiczna
Przyjazna dla środowiska konstrukcja Aficio™120
jest odzwierciedleniem pro-ekologicznej polityki
koncernu Ricoh i jej własnych zobowiązań wobec
ochrony środowiska. Urządzenie wyposażone jest
zatem w system zamkniętego obiegu tonera, dzięki
któremu w module bębna światłoczułego nie ma
zbędnego zużycia tego materiału. Również zużycie
energii jest minimalne dzięki trybowi Oszczędności
Energii, który przełącza Aficio™120 na poziom
niskiego zużycia, już po krótkim okresie
bezczynności. Oprócz tego zmniejszona emisja
ozonu zapewnia, że środowisko Twojej pracy jest
czyste i przyjazne.

Dzięki zastosowanemu w Aficio™120 prostemu panelowi
operatorskiemu zadania kopiowania programowane są momentalnie.

Parametry techniczne
Ogólne

Drukarka (Wyposażenie dodatkowe)

Konfiguracja:
Biurkowa, nieruchoma szyba ekspozycji
Zasilanie:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
Mniej niż 1,0 kW
Wymiary (szer. x gł. x wys.):
468 x 450 x 371 mm
Waga:
20 kg lub mniej
Forma i gramatura papieru:
Kaseta:
A5 - A4 / 60 - 90 g/m2
Podajnik ręczny:
A6 - A4 / 60 - 157 g/m2
Pojemność papieru:
Kaseta:
1 x 250 arkuszy
Podajnik ręczny:
1 arkusz
Max.:
251 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej:
250 arkuszy

Kopiarka
Proces kopiowania: System suchego dwuskładnikowego
przenoszenia elektrostatycznego
Metoda skanowania:
Skaner płaski z ruchomą
matrycą CCD
Rozdzielczość:
600 dpi
Odcienie szarości:
256
Pojemność pamięci:
Standardowa:
8 MB
Opcjonalna:
32 MB
Prędkość kopiowania:
12 kopii na minutę
Czas nagrzewania:
Poniżej 20 sekund
Czas wyjścia pierwszej kopii:
Poniżej 8 sekund
Kopiowanie wielokrotne:
Do 99 kopii
Regulacja kontrastu:
Automatyczna i manualna
Zoom:
50% - 200% z krokiem 1%
Pokrywa oryginałów:
Standardowa

Procesor:

Destiny ASIC D8401A 75 MHz
(wbudowany mikroprocesor PowerPC 401)
Prędkość drukowania ciągłego:
12 stron na minutę
Rozdzielczość:
PCL5e/PCL6:
600 dpi
PS2:
300/600 dpi
Pojemność pamięci:
Standardowa:
16 MB
Opcjonalna:
32, 64 or 128 MB
Języki:
PCL5e/PCL6, emulacja kompatybilna do
PostScript Level 2 (opcjonalnie)
Sterownik drukarki:
PCL5e/PCL6:
Windows® 95/98/Me
Windows® NT 4.0/2000
Emulacja kompatybilna do PostScript Level 2
(opcjonalnie):
Mac 8.x/9.x
Czcionki:
45 PCL czcionek
(35 Intellifonts + 10 True Type Fonts)
80 PS czcionek (osiągalne tylko z opcją PS)
Interfejs:
Standardowy:
Złącze równoległe IEEE1284 (ECP)
Opcjonalny:
Złącze sieciowe Ethernet
100 base-TX/10 base-T
Protokół sieciowy:
TCP/IP, IPX/SPX,
AppleTalk (automatyczne przełączania)
Oprogramowanie użytkowe:
SmartNetMonitor™

Podajnik dokumentów (wyposażenie dodatkowe)
ADF
Wielkość oryginału:
Gramatura oryginału:
Pojemność papieru:

A5 - A4
52 - 105 g/m2
30 arkuszy

Fax (wyposażenie dodatkowe)
Podłączenie:
PSTN, PBX
Zgodność:
ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:
200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi
8 x 3,85 l/mm, 8 x 7,7 l/mm, 8 x 15,4 l/mm
Szybkość modemu:
Max.: 33,6 Kbps
Czas transmisji:
G3:
3 sekundy (ITU-T #1 Chart, 200 x 100 dpi)
Metody kopresji:
MH, MR, MMR
Czas skanowania:
Mniej niż 2,4 sekund
(200 x 100 dpi, S.E.F.)
Pamięć dokumentów:
Standardowa:
1 MB
Pamięć strony:
5 MB
Podtrzymywanie pamięci:
Tak

ISO9001 Certified
JMI-0125

QS Accreditation
R009

Ricoh deklaruje zgodność produktu z wytycznymi
ENERGY STAR w zakresie oszczędności energii.

Firma Ricoh wierzy w zachowanie naturalnych zasobów Ziemi.
Ta broszura została wydrukowana na papierze przyjaznym dla
środowiska.
Wszystkie nazwy produktów i nazwy własne użyte w tej
broszurze są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia. Rzeczywisty kolor urządzenia
może odbiegać od pokazanego w tym prospekcie.

Home Page: http://www.ricoh-europe.com
RICOH EUROPE B.V. Groenelaan 3, P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen, The Netherlands. Phone: +31 (0)20-5474111 Fax: +31 (0)20-6418601
RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

POL/RPO - B0901N - 210861

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktowaç si´ z:

