Potęga urządzenia
wielofunkcyjnego z możliwością
druku w kolorze

Oszczędne drukowanie w czerni i bieli,
bogate możliwości druku w kolorze
Dzisiejszy świat biznesu znajduje się pod coraz większą presją, dążąc do wzrostu i rozwoju. Raporty
muszą być natychmiast gotowe, prezentacje muszą być profesjonalnie przygotowane i wykończone,
dokumenty muszą być bezzwłocznie rozesłane. Aby poradzić sobie z tymi wzrastającymi potrzebami,
musi rosnąć produktywność Twojego sprzętu. Firma Ricoh nadaje ton, prezentując wyszukaną
wielofunkcyjność w urządzeniach Aficio™3228C/3235C/3245C: wysoka wydajność zarządzania
dokumentami tworzy z tych urządzeń lidera. Ten system dostarczany jest z różnorodnymi
możliwościami obróbki końcowej dokumentów, zmniejszania kosztów wysyłania i odbierania faksów,
z funkcją “skanowania do e-maila” przez LDAP oraz z funkcjami zarządzania dokumentami.
Urządzenia te zapewniają kolorowy wydruk, aby Twoje raporty były bardziej czytelne, a oferty były
bardziej atrakcyjne. Zapewniają korzyści wynikające z druku kolorowego bez straty oszczędności
wynikających z druku czarno-białego. Połączenie tych zadziwiających zalet, pozwala Ci uzyskać
system, który wyróżnia się i umożliwia przełamanie wszystkich barier produktywności w biurze!

Narzędzia, które umożliwiają kontrolowanie
Aby sprostać rosnącym wyzwaniom Twojego biura, potrzebujesz
wydajnego i wszechstronnego urządzenia. Aficio™3228C/3235C/3245C
oferują Ci łatwy w obsłudze i wysoko-wydajny cyfrowy system
drukowania w czerni i bieli razem z funkcją mającą w dzisiejszych
czasach kluczowe znaczenie: drukowaniem w kolorze.
Połączenie innowacyjności i doświadczenia.

Potęga koloru
Popraw oddziaływanie dokumentu na odbiorcę
i zyskaj przewagę konkurencyjną. Prezentacje, broszury, informatory,
arkusze kalkulacyjne... Wszystkie drukowane dokumenty stają się
bardziej atrakcyjne, czytelne i łatwiej rozpoznawalne. Można posłużyć
się przykładem liczbowym: komunikowanie się z zastosowaniem
koloru jest 70% szybsze niż w przypadku dokumentów czarno-białych!*
* Źródło: Jan V. White “Color for Impact”
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Możesz wybrać jedną z profesjonalnych metod obróbki końcowej:
wielo-tacowy finiszer na 2.000 arkuszy z możliwością zszywania
i dziurkowania lub finisher broszurujący na 1.000 arkuszy, aby tworzyć
atrakcyjne oferty sprzedaży, materiały szkoleniowe i prezentacyjne.

•••••••••••••••

Różnorodność sposobów obróbki
końcowej dokumentów

Optymalne
zarządzanie dokumentami
Aby sprawnie zarządzać przepływem dokumentów,
wszystkie Twoje wydruki, kopie, faksy i zeskanowane
dane, mogą być przechowywane i zarządzane przy
użyciu programu DeskTopBinder™ Lite. Przy pomocy
programu Web Image Monitor możesz, z dowolnego
miejsca i w dowolnym czasie przez przeglądarkę
internetową, wczytać zapisane dane, przeglądać
pliki, reorganizować, zmieniać i je usuwać.
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Obniżanie kosztów przez mniejsze
zużycie papieru
Zmniejszenie zużycia papieru i stopniowe obniżanie kosztów,
minimalizują ujemny wpływ na środowisko. Dzięki tacy
automatycznego, przepływowego drukowania dwustronnego,
można bez ograniczeń wykonywać dwustronne wydruki bez
strat na szybkości drukowania.

SKANOWANIE DO FOLDERU

SKANOWANIE DO E-MAILA

Efektywna dystrybucja
Dystrybucja dużych dokumentów może być trudna.
Aficio™3228C/3235C/3245C oferują dwa efektywne rozwiązania:
• Skanowanie do e-maila:
Funkcja ta wysyła zeskanowane pliki na dowolny adres e-mail na świecie
i używa LDAP do automatycznego uzyskania dostępu do wszystkich adresów
e-mail firmy.
• Skanowanie do folderu:
Funkcja ta wysyła duże dokumenty bezpośrednio do folderu odbiorcy
poprzez sieć.

Bezpośrednie faksowanie z komputera

Faksowanie przez Internet obniża koszty

Dzięki funkcji faksu sieciowego można wysyłać faksy
bezpośrednio z komputerów znajdujących się w sieci. Aby
zredukować dystrybucję wydrukowanych faksów, możliwe jest
automatyczne rozsyłanie faksów przychodzących przez e-mail.
Faksy można odbierać nawet znajdując się poza biurem,
korzystając z komputera przenośnego.

Użycie Internetu do wysyłania faksów na dużą odległość ma wiele
poważnych zalet. Wysyłając do komputerów faksy w formacie e-mail,
można zredukować koszty, zwiększając jednocześnie możliwości
komunikacji i poprawiając jakość dokumentów.

Zaawansowane
monitorowanie urządzenia
Dzięki oprogramowaniu Web SmartDeviceMonitor™
możliwe jest monitorowanie i sprawdzanie stanu urządzeń
peryferyjnych poprzez przeglądarkę internetową.
Ponadto, menedżerowie IT i administratorzy sieci mogą
ustalać uprawnienia użytkowników, uzyskać kompletne
statystyki dotyczące zadań, a także ograniczać
korzystanie z urządzenia.
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Urządzenia kompaktowe i łatwe w obsłudze
Urządzenia z serii Aficio™3228C/3235C/3245C łączą szeroką gamę
możliwości, ale w dalszym ciągu pozostają kompaktowe i tak proste
w użyciu jak zwykłe systemy drukujące w trybie czarno-białym.
Niezależnie od tego, czy drukujesz, kopiujesz, faksujesz lub
skanujesz, możesz z łatwością wykonywać zadania za pomocą
dużego ekranu dotykowego.

Nasza Ziemia, nasze jutro
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Rysunki na tych stronach nie są rzeczywistymi fotografiami.
Mogą wystąpić pewne niewielkie różnice w szczegółach.

Urządzenia Aficio™3228C/3235C/3245C odzwierciedlają
zaangażowanie firmy Ricoh w ochronę środowiska poprzez użycie
nietoksycznych materiałów.* Zapewniają także znaczną oszczędność
energii dzięki wykorzystaniu nowych, zaawansowanych trybów
oszczędzania energii (gotowość w ciągu 99 sekund z trybu
wyłączonego oraz powrót urządzenia z trybu niskiego poboru
energii w ciągu 30 sekund). Systemy te, mają jeszcze jedną
wyróżniającą je cechę, używają one specjalnego tonera: poliester
x polimeryzacja (PxP™), który zużywa mniej energii przy produkcji
cząsteczek niż konwencjonalne tonery. W rezultacie emisja
dwutlenku węgla podczas produkcji spadła o około 30%.
* Zgodność z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (o Ograniczeniu szkodliwych
substancji), która wejdzie w życie od lipca 2006 roku (RoHS: Restriction of
Hazardous Substances).

Przełomowa wydajność
i wszechstronność
Twój sprzęt biurowy jest w stanie dotrzymać
kroku wymaganiom departamentów korporacji
i obciążonych pracą grup roboczych.
Dotrzymywanie terminów jest siłą urządzeń
z serii Aficio™3228C/3235C/3245C. Niezależnie
od tego czy, drukują, kopiują, skanują czy
faksują, systemy te oferują nieporównywalną
z innymi wydajność i efektywność. Dodatkowo
obsługując różne sieci i uniwersalne
oprogramowanie, systemy te szybko
w praktyce pomogą Ci bardziej wydajnie
prowadzić interesy.

Oszczędność czasu i kosztów
Wielofunkcyjne urządzenia
Aficio™3228C/3235C/3245C zostały zaprojektowane
w taki sposób, aby oszczędzać czas i koszty,
przejmując zadania wielu dedykowanych urządzeń.
Systemy firmy Ricoh zapewniają nie tylko doskonałą
funkcjonalność w trybie czarno-białym, ale także
nową funkcjonalność niezbędną w nowoczesnych
biurach: dostępną cenowo możliwość pracy
w kolorze. Kolorowe dokumenty nie są już luksusem
i można tworzyć je samodzielnie według potrzeb.
Dzięki atrakcyjnej cenie zakupu i zastosowaniu
pojedynczego zestawu materiałów eksploatacyjnych
całkowity koszt posiadania urządzenia jest
bardzo konkurencyjny.

TONER KONWENCJONALNY

Szybkość działania cechą
Twojego biznesu

TONER PxP™

Dzięki małym i jednolitym cząstkom tonera,
ostatnio wynaleziony nowy toner PxP™ firmy
Ricoh, zapewnia znakomitą jakość wydruku.

Większa szybkość oznacza większą efektywność.
Czarno-białe dokumenty znajdą się na Twoim
biurku z szybkością drukowania 28/35/45 stron na
minutę, kolorowe z szybkością 24/28/35 stron na
minutę. Krótki czas nagrzewania i krótki czas
wykonania pierwszej kopii, dodatkowo skracają
czas oczekiwania na wydruki. Kopiowanie
wielostronicowych dokumentów lub drukowanie
dużych plików? Maksymalna pojemność papieru
systemu - 3.100 arkuszy pozwala na kontynuowanie
pracy bez przerw na uzupełnianie papieru utrzymując
tę samą wysoką jakość wydruku. Gwarantuje to
nowy toner PxP™. Dzięki mniejszym i bardziej
jednolitym cząsteczkom tonera, jakość obrazu jest
bardziej ostra niż przy użyciu zwykłego tonera.

Ochrona dostępu i informacji
Aby chronić interesy Twojego środowiska pracy,
Aficio™3228C/3235C/3245C są wyposażone
w zaawansowane funkcje ograniczania dostępu do
urządzenia i ochrony danych. Przy użyciu istniejącej

w systemie Windows® sieciowej infrastruktury
logowania do systemu, możesz zapobiegać używaniu
urządzenia bez autoryzacji i ograniczać używanie
funkcji drukowania w kolorze. Aby zapobiegać
szpiegostwu przemysłowemu i wyciekom informacji,
Ricoh prezentuje moduł Bezpiecznego nadpisywania
danych (Data Overwrite Security Unit). Ta opcjonalna
funkcja, usuwa tymczasowe dane z twardego
dysku urządzenia. Dodatkowo wszystkie dane
przesyłane z urządzenia i do urządzenia mogą
być szyfrowane.

Obniżenie kosztów dzięki
rozsyłaniu zadań drukowania
Najlepszym rozwiązaniem byłoby kierowanie zadań
drukowania do odpowiedniego systemu druku:
duże, skomplikowane zadania powinny trafiać do
drukarki centralnej, natomiast mniejsze zadania
mogłyby być kierowane do małych urządzeń
stojących na biurkach. Oprogramowanie doc-Q-route
zapewnia nowe poziomy efektywności dla druku
biznesowego. To rozwiązanie automatycznie kieruje
dokumenty do najwłaściwszego urządzenia, takiego
jak Aficio™3228C/3235C/3245C, co pozwala
zwiększyć produktywność i zmniejszyć koszty.

Wprowadzanie nowych idei
Uruchamiając program Ricoh Developer Program™,
firma Ricoh spełnia swoją misję dostarczania
“rozwiązań szytych na miarę”. Jednym z narzędzi
udostępnionych przez firmę jest Embedded
Software Architecture™ - innowacyjna platforma
oprogramowania zgodna z językiem Java™
(J2ME™), która umożliwia projektowanie dostosowanych aplikacji kluczowych dla urządzeń
wielofunkcyjnych i drukarek laserowych firmy Ricoh,
włącznie z urządzeniami Aficio™3228C/3235C/3245C.
Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić
witrynę www.ricoh-developer.com.

Kompatybilna platforma oprogramowania umożliwia
projektowanie niestandardowych, kluczowych aplikacji.

Okazjonalny kolor - teraz dostępny dla każdego
biura. Aficio™3228C/3235C/3245C pozwalają
uzyskać przewagę w obecnym świecie biznesu.

Specyfikacja
KOPIARKA
Technologia kopiowania: Skanowanie wiązką lasera i
elektro-fotograficzny wydruk
Szybkość kopiowania: Czarno-białe:
28/35/45 kopii na minutę
Pełnokolorowe:
24/28/35 kopii na minutę
Rozdzielczość:
600 dpi
Maksymalna liczba kopii: 999
Czas nagrzewania:
99 sekund
Czas wykonania
Aficio™3228C/3235C: Czarno-białe: 8 sekund
pierwszej kopii:
Pełnokolorowe: 10 sekund
Aficio™3245C:
Czarno-białe: 6 sekund
Pełnokolorowe: 8 sekund
Zoom:
25 - 400% (w krokach co 1%)
Pamięć:
Standard: 1.024 MB + Dysk twardy 80 GB
Pojemność kaset
Standard:
2 kasety na 500-arkuszy
na papier:
taca ręczna na 100-arkuszy
Maksymalnie:
3.100 arkuszy
Pojemność
tac wyjściowych:
Maksymalnie:
2.600 arkuszy
Rozmiary papieru:
A6 - A3 (A3+ z tacy ręcznej)
Gramatura papieru:
Kasety na papier/dupleks:
60 - 105 g/m2
Taca ręczna:
60 - 163 g/m2
Wymiary
(Szer. x Gł. x Wys.):
670 x 698 x 859 mm
Waga:
Mniej niż 120 kg
Źródło zasilania:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Zużycie prądu:
Podczas pracy:
Maksymalnie 1,68 kW
W trybie oszczędzania energii:
Aficio™3228C: mniej niż 130 W
Aficio™3235C/3245C: mniej niż 135 W

DRUKARKA
Szybkość drukowania:
Języki drukarki:
Rozdzielczość:
Interfejs:

Protokoły sieciowe:
Obsługiwane systemy
operacyjne:

Czarno-białe: 28/35/45 wydruków na minutę
Pełnokolorowe: 24/28/35 wydruków na minutę
Standard:
PCL5c, PCL6, RPCS™
Opcjonalnie:
Adobe® PostScript® 3™
1.200 x 1.200 dpi/1.800 x 600 dpi
Standard:
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opcja:
Interfejs dwukierunkowy IEEE 1284
FireWire (IEEE 1394)
Wireless LAN (IEEE 802.11b)
(bezprzewodowa sieć LAN)
Bluetooth
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9
HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2
Macintosh 8.6 lub nowsza wersja (OS X klasyczny)
Macintosh X v10.1 lub nowsza wersja (native mode)

SKANER
Szybkość skanowania:
Rozdzielczość:

Maksymalnie 50 oryginałów na minutę (MH, A4)
600 dpi pełnokolorowe (1.200 dpi TWAIN
czarno-białe, odcienie szarości)
Rozmiary oryginałów:
A5 - A3
Formaty wyjściowe:
PDF/JPEG/TIFF
Załączone sterowniki:
TWAIN sieciowy
Skanowanie do e'maila: SMTP, TCP/IP
Liczba adresów
odbiorców:
Maksymalnie 500 na jedno zadanie
Liczba zapisanych
adresów odbiorców:
Maksymalnie 2.000
Książka adresowa:
Przez LDAP lub lokalna na dysku twardym
urządzenia
Skanowanie do foldera: Protokoły SMB lub FTP (z ochroną logowania)
Foldery docelowe:
Maksymalnie 50 folderów na jedno zadanie

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

MODUŁ FAKSU (opcja)
Sieć:
Kompatybilność:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) faks internetowy
ITU-T (T.38) IP-Fax
Szybkość modemu:
Maksymalnie 33,6 Kbps
Rozdzielczość:
Standard/podwyższona: 200 x 100/200 dpi
Maksymalna:
400 x 400 dpi (opcjonalnie)
Metoda kompresji:
MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość skanowania: Mniej niż 0,86 sekundy (200 x 100 dpi, A4)
Pojemność pamięci:
Standard:
4 MB
Maksymalnie:
28 MB
Kopia zapasowa pamięci: Tak

INNE OPCJE
• Pokrywa szyby ekspozycyjnej
• 80-stronicowy automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
• 1 kaseta na papier na 500-arkuszy
• Zespół 2 kaset na papier na 500-arkuszy
• Kaseta dużej pojemność na 2.000-arkuszy
• Wielo-półkowa taca na 350-arkuszy
• Wielo-tacowy finiszer na 2.000 arkuszy
• Finiszer broszurujący na 1.000 arkuszy
• Adobe® PostScript® 3™
• Interfejs dwukierunkowy IEEE 1284
• FireWire (IEEE 1394)
• Wireless LAN (IEEE 802.11b) (bezprzewodowa sieć LAN)
• Bluetooth
• Druga linia G3
• Profesjonalne oprogramowanie
Aby sprawdzić dostępność modeli i dodatkowego wyposażenia, proszę
skontaktować się z lokalnym, przedstawicielem handlowym firmy Ricoh.

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:

Posiada certyfikat ISO9001: 2000
Posiada certyfikat ISO14001
Ricoh informuje, że niniejszy produkt
spełnia wymagania ENERGY STAR
odnośnie efektywnego poboru energii.
Firma Ricoh dba o zachowanie naturalnych
zasobów Ziemi.
Wszystkie marki oraz nazwy produktów
są znakami towarowymi ich właścicieli
Parametry techniczne oraz wygląd
zewnętrzny urządzenia mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Kolor rzeczywistego
produktu może różnić się od koloru
przedstawionego w tej broszurze.
Copyright © 2005 Ricoh Europe B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza
broszura, jej treść oraz wygląd nie mogą
być zmieniane, kopiowane w części lub
w całości, ani też włączane do innych
dokumentów bez wcześniejszej pisemnej
zgody Ricoh Europe B.V.

RICOH EUROPE B.V.
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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