Zarządzanie dokumentami
z kolorem na żądanie

Wydruk, kopie, faksy*, skanowanie
w czerni i bieli... oraz w kolorze
Do tej pory większość biur odkryło już zalety wielofunkcyjności. W takim razie, co daje dodatkowe,
konkurencyjne korzyści. Wyobraźcie sobie użycie wydajnego systemu “wszystko w jednym”, który
umożliwi Tobie wykonanie kolejnego kroku naprzód. Aficio™2228C/2232C/2238C udostępnia
wszelką funkcjonalność jakiej oczekiwałbyś od wielofunkcyjnego menedżera dokumentów firmy
Ricoh. Cyfrowa przewaga, nieporównywalna łatwość użycia, zaawansowane funkcje sieciowe,
wysoka jakość wydruku, niezawodność,... nie musisz wybierać, Aficio™2228C/2232C/2238C
zapewnia to wszystko. Oczywiście ten system umożliwia skanowanie do e-maila, obsługuje LDAP
i funkcjonalność zarządzania dokumentami. Aficio™2228C/2232C/2238C to także kosztowoefektywna praca z faksami, wykańczanie dokumentów i tworzenie broszur, jak i bogata gama innego
wyposażenia dodatkowego. Jakkolwiek, będąc liderem w produktach koloru biurowego, Ricoh idzie
krok dalej oferując Ci narzędzie do produkcji na żądanie dokumentów w kolorze. Każdy użytkownik
może teraz dodać kolor do swojego dokumentu celem zwiększenia jego skuteczności dotarcia do
odbiorcy. Aficio™2228C/2232C/2238C dostarcza wyszukanej wielofunkcyjności z dodatkiem
możliwości pracy w kolorze, w celu zapewnienia Twojej firmie możliwości redukcji kosztów,
zwiększenia produktywności, osiągnięcia sukcesu na rynku.
* Faks: tylko monochromatyczny

Wysoka wydajność w czerni
i w kolorze w jednej obudowie
Kiedy dokonujesz inwestycji dotyczącej urządzeń
biurowych, oczekujesz najlepszego rozwiązania
w ramach posiadanego budżetu. Wprowadzając
na rynek Aficio™2228C/2232C/2238C, Ricoh
wprowadza trzy wielofunkcyjne urządzenia typu
“kilka w jednym”. Łatwa obsługa, wszechstronne
wykańczanie prac, zarządzanie urządzeniem,
zaawansowana praca z faksami oraz skanowanie
dokumentów ... to wszystko może być Twoje.
Ponadto, by wyjść naprzeciw Twoim najnowszym
oczekiwaniom dodaliśmy optymalne możliwości
integracji z siecią komputerową, skanowanie
w kolorze i wydajne zarządzanie dokumentami.

Intuicyjna obsługa
Drukowanie, kopiowanie, nadawanie faksów
i skanowanie: dzięki dużemu dotykowemu ekranowi
LCD o dużej ilości objaśnień i podpowiedzi, użytkownik
jest intuicyjnie prowadzony przez poszczególne funkcje.
Ponadto, funkcja jeden skan - wiele kopii zapewnia
optymalną niezawodność, zaś elektroniczne sortowanie
umożliwia prostszą i wydajną dystrybucję dokumentów.

Wszechstronne wykańczanie
i możliwość tworzenia broszur
Wykończ swoją pracę i nadaj jej profesjonalny wygląd. Możesz wybrać
jeden z dwóch dostępnych finiszerów: finiszer na 2000 arkuszy lub
finiszer broszur na 1000 arkuszy w celu wydruku gazetek,
podręczników, materiałów prezentacyjnych itp.

Zarządzanie urządzeniem oparte na
przeglądarce internetowej
Wykorzystując Web SmartDeviceMonitor™, status urządzeń w sieci może zostać
monitorowany i sprawdzany z poziomu typowej przeglądarki internetowej.
Ponadto, menadżer IT i administrator sieci mogą udostępniać prawa dostępu do
urządzenia i jego funkcjonalności, a także otrzymać pełną statystykę prac.

Obrazy na tych stronach nie są rzeczywistymi zdjęciami i mogą
nieznacznie różnić się w szczegółach od przedstawianych obiektów.

Możliwość podłączenia
do dowolnej sieci
Dzięki wbudowanej karcie sieciowej (NIB),
Aficio™2228C/2232C/2238C może zostać zintegrowane niemal
z każdym środowiskiem sieciowym. Opcjonalne interfejsy
IEEE 1394 oraz USB 2.0 mogą zostać dodane w celu
poszerzenia możliwości podłączenia. Port sieci bezprzewodowej
Wireless LAN umożliwia drukowanie bez konieczności
korzystania z kabli sieci komputerowej. Dostępny jest także
Bluetooth pozwalający na podłączenie urządzenia poza siecią.

Oszczędzające czas drukowanie
przez jedno kliknięcie

Ekonomiczne przekierowanie wydruków

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 i wprowadzanie
komend drukowania zajmuje tylko kilka sekund.

Druk bezpieczny i poufny

Wiele biur oraz działów korzysta z wielu rozwiązań drukowania.
W optymalnym układzie różne rodzaje zadań powinny być kierowane
do odpowiednich systemów drukujących: duże, skomplikowane prace
- do drukarki centralnej, mniejsze zadania - do urządzenia biurkowego.
Oprogramowanie doc-Q-route oferuje nowy poziom wydajności
drukowania. To łatwe w obsłudze rozwiązanie sieciowe automatycznie
przekierowuje dokumenty do najbardziej odpowiedniego urządzenia,
na przykład do Aficio™2228C/2232C/2238C. Instalacja i konfiguracja
są bezproblemowe, a dzięki sprawnemu kierowaniu wydruków nie tylko
zwiększa się produktywność, lecz również spada koszt drukowania
związany z drukarkami biurkowymi.

Aby uchronić Twoje poufne dokumenty przed
wzrokiem osób nieupoważnionych możesz
skorzystać z funkcji Locked Print™. Dokument
zostanie wydrukowany dopiero po wprowadzeniu
hasła na panelu urządzenia. Funkcja Sample Print™
eliminuje zaś błędy i ogranicza niepotrzebne koszty
z tym związane przy drukowaniu prac w wielu
egzemplarzach: możesz sprawdzić poprawność
pierwszego zestawu zanim karzesz urządzeniu
wydrukować pozostałe zestawy.

Nieograniczony dupleks
W celu redukcji zużycia papieru, Aficio™2228C/2232C/2238C
są wyposażone w beztacowy moduł dupleksu. Wykonuje on
nielimitowane ilości dwustronnych wydruków bez strat na
szybkości drukowania.

Oszczędzający koszty
faks internetowy
Wykorzystanie internetu przy nadawaniu faksów
na duże odległości ma jedną podstawowa zaletę:
wysyłanie wiadomości faksowych do komputera
lub innego urządzenia w formie e-maila redukuje
koszty, podczas gdy jednocześnie rozszerza
możliwości komunikacyjne Twojego biura.

Skanowanie w kolorze do e-maila
Aby dystrybuować dokumenty w sposób oszczędny i bezpieczny, możesz wysyłać
zeskanowane kolorowe dokumenty jako załączniki poczty e-mail bezpośrednio z panela
operacyjnego urządzenia. Nie jest wymagany żaden serwer dostarczania. Na dysku
twardym systemu można zapisać do 2000 adresów e-mail lub skorzystać z LDAP w celu
bezpośredniego dostępu do książki adresowej firmy.

Szybki wydruk z różnicami
Wysoka produktywność i łatwa obsługa idą
ręka w rękę z Aficio™2228C/2232C/2238C.
Szybkość i przyjazna użytkownikowi obsługa
pomagają Twojej firmie uzyskać optymalną
wydajność pracy. Kiedykolwiek potrzebujesz,
możesz wykorzystać zaletę wbudowanej
funkcjonalności pracy w kolorze w celu
tworzenia nowej jakości dokumentów.

Wysoka szybkość
oszczędza czas
Czy jesteś gotowy na wzrost produktywności? Dzięki
zadziwiającej szybkości Aficio™2228C/2232C/2238C
już to niemal osiągnąłeś. Przy prędkości 28/32/38 stron
na minutę w czerni oraz 20/24/28 stron na minutę
w kolorze, Twój wydruk - czy to jednostronny, czy też
dwustronny - jest gotowy zanim o tym się dowiesz.
Krótki czas nagrzewania i czas wyjścia pierwszego
wydruku czynią ten system idealnym narzędziem dla
grup roboczych gdzie produktywność jest jednym
z głównych wymagań.

Kolor sprzedaje
Większość Twoich dokumentów biznesowych
wydaje się być doskonale akceptowanymi w formie
wydruku monochromatycznego. Dodaj jednak nieco
koloru do Twoich ofert, faktur i formularzy, a efekt jaki
to przyniesie mile cię zaskoczy. Dokumenty staną się
łatwiejsze do odbioru, zrozumienia i zwiększy się
poziom uwagi jaki im poświęci odbiorca1. Spowoduje
to nie tylko zwiększenie stopnia oddziaływania
dokumentu, lecz także zapewni wyższy poziom
zapamiętania oraz zwiększy nawet stopień
znajomości marki: podstawowego elementu
w dzisiejszym świecie biznesu.

Prosta obsługa dla każdego
Aficio™2228C/2232C/2238C są proste obsłudze
podobnie jak urządzenia czarno-białe. Nie ma
potrzeby “zakopywania się” w skomplikowanych
instrukcjach obsługi, duży ciekłokrystaliczny ekran
dotykowy prowadzi bowiem poprzez wszelkiego
rodzaju programowane zadania. Ustawienia
urządzenia i język panela operatorskiego mogą
zostać zmienione w podobny sposób. Urządzenie
również w przyjazny sposób komunikuje
użytkownikowi o aktualnie wykonywanej operacji.
Łatwo instalowalne opcje wykańczania
dokumentów są dostępne w kompaktowej
budowie urządzenia.
Aby uczynić Twoje dokumenty bardziej zwięzłymi
i łatwiejszymi do odbioru, wystarczy jeśli dodasz
kolor w celu zwrócenia uwagi odbiorcy na
najważniejsze informacje.

pełno-kolorowe
20/24/28 ppm

Wydajne przechowywanie
danych, łączenie i dystrybucja
By przetworzyć dokument na postać cyfrową,
zapisać ją oraz zarządzać plikami,
Aficio™2228C/2232C/2238C jest dostarczane
z oprogramowaniem ScanRouter™ V2 Lite
i DeskTopBinder™ V2 Lite. Istnieje szereg
możliwości: skanowanie do folderu, wyszukiwanie
i podgląd plików, przekierowywanie i dystrybucja
plików, łączenie dokumentów w postaci cyfrowej
i analogowej w jeden dokument, itp.

1 80% wszystkich menedżerów wierzy, że użycie koloru w ofercie
handlowej zapewnia większą wiarygodność.
Źródło: Ankieta Environics Research Group Sierpień 2003

Mono i w kolorze
w jednej obudowie
Użycie koloru niekoniecznie pociąga za sobą wyższy
koszt i niższą produktywność. Oprócz swojej
podstawowej funkcjonalności,
Aficio™2228C/2232C/2238C oferuje pracę w kolorze
z szybkością typową dla systemów monochromatycznych. Zamiast inwestowania w oddzielne
systemy kosztem coraz droższej powierzchni
biurowej, dzięki temu urządzeniu zyskujesz
kompletny wielofunkcyjny system, który z równą
łatwością wykonana różne zadania biurowe tak
w czerni, jak i w kolorze. Ten system zawiera w
sobie szereg narzędzi, które pozwolą Ci odróżnić
się od konkurencji.

czarno-białe
28/32/38 ppm

Aficio™2228C/2232C/2238C oznacza wysoką produktywność
wydruku dokumentów: zadziwiającą szybkość, tak w czerni jak
i w kolorze!

Nawet z tak bogatą gamą funkcjonalności, cały system
pozostaje prostym w obsłudze dzięki przyjaznemu
panelowi dotykowemu LCD zapewniającemu szybkie
i łatwe programowanie.

Specyfikacja techniczna
KOPIARKA
Proces kopiowania:
Prędkość kopiowania:

Laserowe skanowanie i druk elektrofotograficzny
Czarno-białe:
28/32/38 kopii na minutę
Pełno-kolorowe:
20/24/28 kopii na minutę
Rozdzielczość:
600 dpi
Maksymalna liczba kopii: Do 999
Czas nagrzewania:
Mniej niż 101 sekund
Czas pierwszej kopii:
Czarno-białe:
8 sekund
Pełno-kolorowe:
10 sekund
Zoom:
25 - 400% (co 1%)
Pamięć:
Standardowo:
768 MB + twardy dysk 80 GB
Pojemność kaset
Standardowo:
2 kasety po 500 arkuszy
na papier:
taca ręczna na 100 arkuszy
Maksymalnie:
3.100 arkuszy
Pojemność tac
Standardowo:
500 arkuszy + 100 arkuszy
wyjściowych:
Maksymalnie:
2.600 arkuszy
Rozmiar papieru:
A6 - A3 (A3+ z tacy ręcznej)
Gramatura papieru:
Kasety na papier/dupleks:
60 - 105 g/m2
Taca ręczna:
60 - 163 g/m2
Wymiary (S x G x W):
670 x 698 x 859 mm
Waga:
Mniej niż 120 kg
Źródło zasilania:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
Podczas pracy:
mniej niż 1,44 kW
W trybie energooszczędnym: mniej niż 197 W

DRUKARKA
Prędkość drukowania:
Języki drukarki:
Rozdzielczość:
Interfejsy:
Protokoły sieciowe:
Obsługiwane systemy
sieciowe:

Czarno-białe:
28/32/38 stron na minutę
Pełno-kolorowe:
20/24/28 stron na minutę
Standardowe:
PCL5c, RPCS™
Opcjonalne:
Adobe® PostScript® 3™
Maksymalnie:
1.200 x 1.200 dpi
Standardowe:
Dwu-kierunkowy IEEE 1284
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
2003 Server
Macintosh 8.6 lub nowszy (oprócz v10.0.x)
Netware, Unix
IBM iSeries / AS/400® używając OS/400
Host Print Transform

SKANER
Prędkość skanowania:
Rozdzielczość:
Rozmiar oryginału:
Formaty wyjściowe
danych:
Sterowniki:
Skanowanie do e-maila:

Maksymalnie 28 oryginałów na minutę (MH, A4)
600 dpi
A5 - A3
PDF/JPEG/TIFF
Network, TWAIN
SMTP

Adresy odbiorców:
Zapisane adresy
odbiorców:
Książka adresowa:
Skanowanie do foldera:
Miejsce docelowe:

Maksymalnie 500 na pracę
Maksymalnie 2.000
Przez LDAP lub lokalnie na twardym
dysku urządzenia
Protokół SMB lub FTP
(z bezpiecznym logowaniem)
Do 50 folderów na pracę

OPROGRAMOWANIE
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ V2 Lite,
ScanRouter™ V2 Lite

FAKS (opcja)
Sieć:
Kompatybilność:
Szybkość modemu:
Rozdzielczość:
Metody kompresji:
Prędkość skanowania:
Pojemność pamięci:
Podtrzymanie pamięci:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) faks internetowy
Maksymalnie 33.6 Kbps
Standardowa/podwyższona: 200 x 200/100 dpi
Maksymalna:
400 x 400 dpi (opcja)
MH, MR, MMR, JBIG (opcja)
Mniej niż 1,06 sekund (200 x 100 dpi, A4)
Standardowo:
4 MB
Maksymalnie:
28 MB
Tak

INNE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pokrywa oryginałów
80-arkuszowy podajnik dokumentów
Kaseta na 500 arkuszy papieru
Podstawa z 2 kasetami na 500 papieru każda
Kaseta dużej pojemności na 2.000 arkuszy papieru
Taca na 350 arkuszy
Finiszer na 2.000 arkuszy (z opcją dziurkacza na 2/4 dziurki)
Finiszer broszurujący na 1.000 arkuszy
(z opcją dziurkacza na 2 lub 4 dziurki)
Adobe® PostScript® 3™
Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN (IEEE 802.11b)
Bluetooth
IEEE 1394
USB 2.0
Drugi port G3
Profesjonalne rozwiązania informatyczne

W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktu i sprawdzenia
dostępności poszczególnych opcji i oprogramowania, skontaktuj się
z lokalnym dostawcą urządzeń Ricoh.

Certfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001
Firma Ricoh zaznacza, że ten produkt
spełnia wytyczne efektywnego oszczędzania
energii ENERGY STAR.
Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych
zasobów naturalnych Ziemi.
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.

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

POL/RPO - B0904N - 240858

