Przyjazne kopiowanie
cyfrowe w formacie A3

Cyfrowy partner biurowy
jakiego potrzebujesz
W każdym środowisku biznesowym znaczącą ilość czasu spędza się na kopiowaniu. Co byś
powiedział(a) na proste, funkcjonalne i łatwe w obsłudze rozwiązanie, wyposażone tak, aby zaspokoić
Twoje wszelkie potrzeby dotyczące kopiowania? Za sprawą Aficio™1113, Ricoh wprowadza cyfrową
kopiarkę, która odpowiada wszystkim Twoim potrzebom jednocześnie unikając skomplikowanych
dodatków. Zaprojektowana by zajmować jak najmniej cennego miejsca, kopiarka Aficio™1113
optymalizuje efektywność biura. Zadziwi Cię jej produktywność, zalety cyfrowego kopiowania i duża
prostota obsługi. Unikalne są również możliwości kopiowania w formacie A3 i przyjazność środowisku.
Dzięki Aficio™1113 prawdziwie wzbogacisz swoje biuro o niewielkie i łatwe w obsłudze urządzenie.

Niewielkie rozmiary i łatwe
w obsłudze kopiowanie cyfrowe
Wyposażona w najnowocześniejszą technologię cyfrową firmy Ricoh, kopiarka Aficio™1113
gwarantuje szybkość działania i wysoką
jakość kopii przy nieskomplikowanej obsłudze.
Rozwiązanie to jest dokładnie tym czego
potrzebuje Twoje biuro do zwiększenia
efektywności procesu kopiowania.

Oszczędność miejsca
i łatwa obsługa
Większość systemów kopiujących zajmuje sporo
cennego miejsca. Dzięki temu jak została
zaprojektowana, kopiarka Aficio™1113 mieści się
nawet na niewielkim obszarze, również na biurku.
Instalacja i utrzymanie są proste a przyjazny i
przejrzysty panel zapewnia łatwość programowania
zadań. Oszczędzające miejsce i łatwe w obsłudze
urządzenie. Aficio™1113 jest tym czego szukasz.

Unikalne kopiowanie
w formacie A3
Nigdy byś nie przypuszczał, że mały system
kopiujący mógłby oferować taką elastyczność i
różnorodność w obsłudze papieru. Aficio™1113
jest pierwszą kopiarką cyfrową w swojej klasie,
która oferuje możliwości kopiowania w formacie A3.
Zamiast zmniejszać rozmiar Twojego oryginalnego
dokumentu formatu A3 możesz teraz skopiować
go bezpośrednio na papierze A3 nie tracąc czasu.

z = 420 mm

Cyfrowa przewaga
y = 568 mm
x = 550 mm

Wysoka niezawodność, jakość wydruku, nigdy
więcej zniszczonych dokumentów. To tylko kilka
z zalet cyfrowych możliwości kopiarki Aficio™1113*.
Ponieważ system skanuje oryginały dokument tylko
raz, zachowuje go w pamięci a następnie odtwarza
jego zawartość, gwarantowana jest zawsze wspaniała jakość. Dodatkowo funkcja “Skanuj raz, kopiuj
wiele razy” eliminuje ryzyko uszkodzenia oryginału.
Cyfrowość oznacza również łatwiejszą dystrybucję.
Kopiarka Aficio™1113 tworzy Twoje kopie w łatwych
do wyjęcia, praktycznych zestawach ułatwiających
dystrybucję: nigdy więcej pochłaniającego czas
ręcznego sortowania lub inwestowania w drogie,
oddzielne urządzenia sortujące.

Kopiowanie czasowo-efektywne
Wyposażenie Twojego biura musi nadążać za
rozwojem Twojej działalności. Niezależnie od tego
czy potrzebujesz tylko jednej kopii czy ich zestawów,
kopiarka Aficio™1113 przekształca kopiowanie
w produktywny proces. Krótki czas nagrzewania
i duża prędkość druku, wynosząca 13 stron na
minutę, gwarantują otrzymanie kopii w mgnieniu
oka. Dodatkowo, pojemność systemu, wynosząca
350 kartek, wyklucza konieczność częstych wymian
papieru, a opcjonalny 30-arkuszowy Automatyczny
Podajnik Dokumentów pozwala na dostarczenie
kopiarce do 30 oryginałów za jednym razem.

Z myślą o
naturalnym środowisku
Z jej przyjazną środowisku konstrukcją, kopiarka
Aficio™1113 jest przykładem zaangażowania firmy
Ricoh w przestrzeganie przyjętych idei. Ponieważ
emisja ozonu z układu światłoczułego jest
ograniczona, atmosfera pracy będzie zdrowsza
i mniej męcząca. Co więcej, kopiarka Aficio™1113
samoczynnie przełącza się w tryb oszczędzania
energii po określonym czasie braku aktywności.
Cecha ta nie tylko zapewnia niskie zużycie mocy
ale również minimalizuje emisję hałasu, co oznacza
oszczędność kosztów i przyjazne środowisko pracy.

* z opcjonalną pamięcią 16 MB.

Funkcja “Skanuj raz, kopiuj wiele razy” eliminuje ryzyko
uszkodzenia oryginałów i gwarantuje świetną jakość za
każdym razem*.

Aby przyspieszyć produktywność opcjonalny
30-kartkowy Automatyczny Podajnik Dokumentów
pozwala na dostarczenie kopiarce 30 oryginałów za
jednym razem.

Dane techniczne
OGÓLNE

OBSłUGA PAPIERU

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Konfiguracja:
Desktop
Proces kopiowania:
Skanowanie wiązką lasera i
druk elektro-fotograficzny
Prędkość kopiowania ciągłego:
13 stron na minutę
Ilość kopii:
Do 99
Rozdzielczość:
600 dpi
Czas nagrzewania: Mniej niż 25 sekund
Czas uzyskania pierwszej kopii:
Mniej niż 6,9 sekundy
Pamięć:
Opcjonalna:
16/32 MB
Wymiary (szer. x głęb. x wys.):
550 x 568 x 420 mm
Waga:
34 kg lub mniej
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Zużycie mocy:
Mniej niż 1,2 kW/h

Pojemność papieru:
Standardowa:
250 arkuszy
Taca ręczna:
100 arkuszy
Maksymalna:
350 arkuszy
Pojemność tacy na kopie:
Standardowa:
250 arkuszy
Rozmiar papieru:
Kaseta na papier:
A5 - A3
Taca ręczna:
A6 - A3
Gramatura papieru:
Kaseta na papier:
60 - 90 g/m2
Taca ręczna:
52 - 162 g/m2
Współczynniki zmiany skali:
4 zmniejszenia
3 powiększenia
Zoom:
50 - 200% (w 1% krokach)

Opcje wewnętrzne:
Pamięć kopiarki 16 MB
32 MB SDRAM DIMM
Opcje zewnętrzne: Pokrywa oryginałów
30-arkuszowy Automatyczny
Podajnik Dokumentów
Szafka pod urządzenie
W sprawie dostępności modeli i wyposażenia
opcjonalnego prosimy o kontakt z najbliższym
dostawcą firmy Ricoh.
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Firma Ricoh zaznacza iż ten produkt
spełnia wymogi ENERGY STAR dotyczące
poboru energii.
Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych,
zasobów naturalnych Ziemi.
Wszystkie marki i/lub nazwy produktów
są znakami towarowymi odpowiadających
im właścicieli.
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą
ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor
produktu może się różnić od koloru
pokazanego w broszurze.

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

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy skontaktować się z:

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

www.ricoh-europe.com
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