Menadżerowie wydruku o
nieporównywalnej jakości

Jakość wydruku, łatwość użycia
i niezawodność, wszystko w jednym
Podstawy pracy w biurze: każdego dnia drukujemy, kopiujemy, wysyłamy faksy. Co by było gdyby
jedno niezawodne, przyjazne użytkownikowi urządzenie, pomogło uporać się z wszystkimi tymi
sprawami, zapewniając jednocześnie doskonałą jakość wydruku? Prosty przepływ dokumentów jest
w zasięgu ręki! Aficio™2015/2018/2018D wyprodukowane przez Ricoh pomagają to uzyskać.
Nie trzeba wydawać pieniędzy na zajmujące dużo miejsca i kosztowne urządzenia wolnostojące.
Te przyjazne użytkownikowi systemy zapewniają wysoką prędkość wydruku (18/15 stron na minutę),
niezawodność i wspaniałą jakość drukowania. Aficio™2018D oferuje nawet w standardzie funkcję
kopiowania dwustronnego. Te urządzenia gwarantują zoptymalizowany przepływ dokumentów,
od drukowania prostych plików do przesyłania faksów przez internet i “skanowania do e-mail’a”.
Nawet przy tak wysokiej liczbie funkcji Aficio™2015/2018/2018D pozostają bardzo łatwymi w obsłudze
i utrzymaniu urządzeniami: biurowym przyjacielem jakiego szukałeś!

Troska o każdy etap Twojego
przepływu dokumentów
Aficio™2015/2018/2018D mają wszystko,
co potrzeba aby uczynić pracę w Twoim biurze
tak efektywną jak to tylko możliwe. System ten
łączy łatwość obsługi z różnorodnością funkcji,
opcjonalnym wykorzystaniem w sieci i łatwością
zarządzania urządzeniem. Pomoże Ci to
zwiększyć produktywność i efektywność
Twojego działania.

Geniusz kopiowania
Dzięki zasadzie “jedno skanowanie - wiele kopii”, oryginały są tylko
raz skanowane, zapisywane w pamięci i z niej reprodukowane.
Niezależnie od ilości drukowanych kopii, jakość wydruku pozostaje
taka sama.

Produkcja Non-stop (ciągła)
Z maksymalną pojemnością papieru 1.600 arkuszy
(Aficio™2015: 1.350 arkuszy), system ten pozwala
bez wysiłku wykonać dowolnie duże zadanie
drukowania lub kopiowania. Konieczność ciągłego
uzupełniania papieru przeszło już do przeszłości.

Rysunek na tej stronie nie jest rzeczywistą fotografią i może różnić
się w szczegółach od prawdziwego wyglądu urządzenia.

Łatwość w programowaniu i użyciu
Żadnych skomplikowanych procedur w Aficio™2015/2018/2018D.
Obsługa jest usprawniona, dzięki logicznie zorganizowanemu
panelowi z 4-liniowym 27-znakowym wyświetlaczem.

Lepsza produktywność
Dzięki dużej szybkości uzyskania pierwszej kopii
(6,5 sekundy) i krótkiemu czasowi nagrzewania
(tylko 15 sekund), długie oczekiwanie na gotowość
maszyny przeszło już do historii. Ponadto prędkość
wydruku 15/18 stron na minutę jest zapewniona, także
w przypadku kopiowania dwustronnego.

Zaawansowane
monitorowanie urządzenia
Używając programu Web SmartDeviceMonitor™, można
monitorować i sprawdzać przez przeglądarkę internetową,
status sieciowych urządzeń peryferyjnych. Dodatkowo
osoby zarządzające IT i administratorzy sieci mogą ustawiać
dla użytkowników przywileje i ograniczenia, prawa dostępu
oraz otrzymywać kompletną statystykę zadań.

Duża prędkość faksowania
Z prędkością modemu 33,6 kbps i szybkością transmisji 3 sekundy (2 sekundy
z JBIG), systemy te radzą sobie z kolejkowaniem faksów. 150 przycisków
szybkiego i 32 przyciski przyspieszonego wybierania zapewniają oszczędność
czasu. Aby dodatkowo poprawić efektywność, przychodzące faksy mogą być
przesłane w postaci wiadomości mailowej. Funkcja faksu internetowego redukuje
koszty i w tym samym czasie polepsza możliwości komunikowania.

A3

Proste drukowanie A3
Dodając moduł drukarki/skanera, możesz uzyskać
możliwość drukowania w formacie A3. Szczegółowe diagramy,
wydruki próbne i formularze ubezpieczeniowe to tylko kilka
z przykładowych możliwości wydruku w formacie A3. Nie ma
potrzeby inwestowania w osobną drukarkę A3, po prostu
używaj Aficio™2015/2018/2018D.

Możliwość podłączenia do dowolnej sieci
Opcje drukarki/skanera mogą zostać zintegrowane niemal z każdym
środowiskiem sieciowym i wposażone są w z Ethernet 10 base-T/
100 base-TX i USB2.0. Karta interfejsu IEEE 1394 może być dodana,
aby zwiększyć szybkość drukowania systemu. Bezprzewodowa sieć
LAN pozwala drukować w sieci bez potrzeby kabli sieciowych.
Opcja Bluetooth idealnie pozwala Ci podłączyć urządzenia poza siecią.

Łatwość zarządzania książką adresową
Możesz teraz zarządzać i załadować Twoją e-mailową i faksową
książkę adresową bezpośrednio z panela operacyjnego lub
używając przeglądarki internetowej (SmartDeviceMonitor™/
Web Image Monitor). Możesz także dodać nowe kontakty lub
przesłać całą książkę adresową.

Przyjazny dla otoczenia
Dzięki technologii szybkiego startu, system charakteryzuje się krótkim czasie
nagrzewania. W celu oszczędzania papieru i kosztów, chroniąc jednocześnie
środowisko, możesz używać Aficio™2018D do drukowania lub kopiowania
dwustronnego. Aby jeszcze bardziej zredukować zużycie papieru możliwe
jest drukowanie 2, lub nawet 4 dokumentów na jednym arkuszu.

Wydajny system wszystko w jednym
Twoja firma rozwija się i jej przyszłe potrzeby
mogą różnić się od teraźniejszych. Nie martw
się: z Aficio™2015/2018/2018D otrzymujesz
możliwość rozbudowy w każdej chwili.
Dodając moduł skanera/drukarki
uzyskujesz coraz większe możliwości:
wybór należy do Ciebie.

Zaspokojenie Twoich
indywidualnych potrzeb

Wysyłanie faksów
bezpośrednio z komputera

Oparte na kopiarce, z możliwością rozbudowania,
Aficio™2015/2018/2018D są zaprojektowane, tak
aby łączyły możliwości drukowania, skanowania,
faksowania. W wyniku tego otrzymujesz do
dyspozycji system o minimalnych rozmiarach,
zaspokajający wszystkie Twoje potrzeby. Zaletą
jego jest pełna funkcjonalność przy minimalnym
czasie obsługi i koszcie.

Aficio™2015/2018/2018D używane jako systemy
faksowania oferują wiele korzyści. Poprzez funkcję
LAN, możliwe jest wysyłanie faksów prosto
z własnego (podłączonego do sieci) komputera.
Redukuje to liczbę czynności, oszczędza czas
i zapewnia lepszą jakość wydruku u odbiorcy
faksu. Szczególnie w przypadku faksowania na
dużą odległość, nadawanie faksu przez internet
ma znaczące korzyści. Nie tylko redukuje
całkowite koszty posiadacza, ale także pomaga
w ukierunkowaniu dystrybucji faksów.

Łatwe drukowanie przez
jedno kliknięcie

Dzięki sterownikowi RPCS™, opartemu na ikonach,
dowolne zadanie drukowania można wykonać
poprzez jedno kliknięcie.

Fax

Unikalny język RPCS™ obsługi drukarki firmy Ricoh
pozwala na szybkie, łatwe i efektywne drukowanie.
Dzięki jego interfejsowi, opartemu na ikonach,
dowolne zadanie drukowania - nie ma znaczenia
jak skomplikowane - można wykonać przez jedno
kliknięcie, a wprowadzanie komend drukowania
zajmuje tylko kilka sekund. Większość typowych
prac związanych z drukowaniem jest zdefiniowana
pod specjalnymi ikonami, dzięki temu możesz
drukować poprzez jedno kliknięcie. W rezultacie,
wydawanie polecenia zajmuje sekundy i pozwala
na wykorzystanie dalszych możliwości urządzenia.
Używając RPCS™ można dodatkowo zwiększyć
produktywność.

Optymalne
zarządzanie dokumentami
Aby zoptymalizować przepływ dokumentów,
Ricoh dostarcza funkcję przekształcania
dokumentu papierowego w wersję cyfrową,
dzięki której można przesłać dokument przez sieć,
używając ScanRouter™ V2 Lite lub bezpośrednio
do odbiorcy, wykorzystując funkcję “skanuj do
e-mail’a”. Używając tych funkcji, skanowane
dokumenty mogą być wysłane na dowolny adres
e-mailowy na świecie. Wszystkie dane wysyłane
są przez internet. Dla większego udogodnienia,
najczęściej używane adresy mogą być ręcznie lub
automatycznie zapisane w pamięci systemu.

Używając funkcji LAN Fax, można wysyłać faksy
wykorzystując w tym celu własny (podłączony
do sieci) komputer.

Używając funkcji “skanuj do e-mail’a”, skanowane
dokumenty mogą być przesłane na dowolny adres
e-mailowy na świecie.

Dzięki dobrze zaprojektowanemu ekranowi, wszystkie
zadania są proste do wykonania, a operacje stają
się przyjemne.

Specyfikacja
KOPIARKA
Skanowanie podwójną wiązką laserową
i drukowanie elektrofotograficzne
Szybkość kopiowania: 15/18 kopii na minutę
Rozdzielczość:
600 dpi
Kopie wielokrotne:
Do 99
Czas nagrzewania:
Mniej niż 15 sekund
Szybkość wydrukowania Mniej niż 6,5 sekund
pierwszej kopii:
Zoom:
50 - 200% (w krokach co 1%)
Pamięć:
Standardowo:
16 MB
Pojemność kaset na papier:
Standardowo:
Aficio™2015: 1 kaseta na papier po 250 arkuszy
Taca ręczna na 100 arkuszy
Aficio™2018/2018D:
2 kasety na papier po 250 arkuszy
Taca ręczna na 100 arkuszy
Maksymalnie:
Aficio™2015:
1.350 arkuszy
Aficio™2018/2018D:
1.600 arkuszy
Pojemność tac
Standardowo: 250 arkuszy (taca wewnętrzna)
wyjściowych:
Rozmiar papieru:
Standardowo:
A5 - A3
Podajnik ręczny:
A6 - A3
Gramatura papieru:
Standardowo:
60 - 90 g/m2
Podajnik ręczny:
52 - 162 g/m2
Dupleks (Aficio™2018D):
64 - 90 g/m2
Wymiary (S x G x W):
Aficio™2015:
550 x 568 x 420 mm
Aficio™2018:
550 x 568 x 558 mm
Aficio™2018D:
587 x 568 x 558 mm
Waga:
Aficio™2015:
Mniej niż 35 kg
Aficio™2018:
Mniej niż 44 kg
Aficio™2018D:
Mniej niż 47 kg
Źródło zasilania:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Zużycie mocy:
Podczas pracy:
Mniej niż 1,28 kW
Tryb oszczędzania energii:
Mniej niż 40 W

Obsługiwanie sieci:

Proces kopiowania:

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
2003 Server
Macintosh 8,6 lub nowszy (z wyjątkiem v10.0.x)
UNIX, Linux
IBM iSeries
AS/400® używając OS/400 Host Print Transform

Skaner
Szybkość skanowania:
Rozdzielczość:
Rozmiar oryginału:
Wyjściowe formaty:
Dołączone sterowniki:
Skanowanie do e-mail’a:
Adresy odbiorców:
Zapisane adresy
odbiorców:
Książka adresowa:

Maksymalnie 43 oryginały na minutę (MH, A4)
600 dpi
A5 - A3
PDF/TIFF
Network TWAIN
SMTP i TCP/IP wymagane
Maksymalnie 100
Maksymalnie 150
Z panela operacyjnego, Web Image Monitor
lub SmartDeviceMonitor™

Oprogramowanie
SmartDeviceMonitor™1, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ V2 Lite1, ScanRouter™ V2 Lite1



FAKS (opcja)
Sieć:
PSTN, PBX
Kompatybilność:
ITU-T (CCITT) G3
Szybkość modemu:
Maksymalnie 33,6 kbps
Rozdzielczość:
200 x 100/200/400 dpi
Metoda kompresji:
MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość skanowania: 1 sekunda (200 x 200 dpi, A4, SEF)
Pojemność pamięci:
Standardowo:
Podtrzymywanie pamięci: Tak

3 MB

MODUŁ DRUKARKI/SKANERA (opcja)
INNE OPCJE

Drukarka
Prędkość drukowania:
Język drukarki/
rozdzielczość:

Interfejsy:

Pamięć:
Protokoły sieciowe:

15/18 wydruków na minutę
Standardowe:
PCL5e:
300/600 dpi
PCL6:
600 dpi
RPCS™:
300/600 dpi
Opcjonalne:
Adobe® PostScript® 3™:
600 dpi
Standardowe: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB2.0
Opcja:
Dwu-kierunkowy IEEE 1284 port równoległy
Wireless LAN (IEEE 802.11b)
Bluetooth
IEEE 1394
Standardowa:
192 MB
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk

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

• Pokrywa oryginałów
• Automatyczny podajnik na 30 arkuszy (Aficio™2015/2018)
• Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych na 50 arkuszy
(Aficio™2018D)
• Taca jedno półkowa na 100 arkuszy (Aficio™2018/2018D)
• 1 kaseta na 500 arkuszy
• 2 kasety po 500 arkuszy
• Szafka

Certyfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001

1 Dostarczane z opcją drukarki/skanera.

Firma Ricoh wierzy w zachowanie
cennych zasobów naturalnych Ziemi.

Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Ricoh w celu
uzyskania dalszych szczegółów i informacji o dostępnych modelach,
opcjonalnych elementach i oprogramowaniu.

Firma Ricoh zaznacza, że ten produkt
spełnia wytyczne efektywnego
oszczędzania energii ENERGY STAR.

Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są
znakami handlowymi odpowiednich firm.
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą
zostać zmienione bez uprzedniego
powiadomienia. Kolory rzeczywistego
produktu mogą się różnić od kolorów
prezentowanych w tej broszurze.

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

POL/RPO - B1203N - 231127

