Jedno urządzenie – wiele funkcji
Drukowanie, kopiowanie,
faksowanie i skanowanie w kolorze

Maksymalna funkcjonalność
w zwartej obudowie
Tworzysz dokumenty używając drukarki i/lub kopiarki. Co powiesz, jeżeli zaproponujemy Ci wysokiej
jakości drukarkę, wydajną kopiarkę, szybki faks i kolorowy skaner sieciowy – wielofunkcyjne urządzenie
oferujące w standardzie pełną funkcjonalność? Przedstawiamy tanie, łatwe w obsłudze urządzenie
wielofunkcyjne Aficio™FX200. Zaraz po rozpakowaniu z kartonu urządzenie jest gotowe do pracy
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oferując wszystkie funkcje! Po prostu podłącz i pracuj!

Bezpośrednie drukowanie/
skanowanie z/do zewnętrznej
pamięci USB
Teraz już nie trzeba nawet podłączać komputera żeby
drukować/skanować z/do zewnętrznej pamięci USB.
Zeskanowane pliki są od razu dostępne dla innych
użytkowników po zapisaniu ich na zewnętrznym
nośniku danych.

Wydajność gwarantowana
Przyspiesz prace biurowe! Aficio™FX200 produkuje
wysokiej jakośći wydruki/kopie z szybkością 20 stron na
minutę. Pierwszą stronę uzyskasz już po 10 sekundach!
Jeszcze większą szybkość pracy z dokumentami gwarantuje
podajnik oryginałów na 50 arkuszy. Dzięki nowatorskiemu
trybowi oszczędzania energii Aficio™FX200 jest od razu
gotowy do pracy.

Jeżeli pracujesz z dużymi plikami, robisz dużo kopii lub odbierasz
wiele faksów nieprzerwaną pracę Aficio™FX200 gwarantuje
wyposażonie go w dodatkową kasetę na 250 arkuszy.
W razie potrzeby pamięć może być rozszerzona do 64 MB lub
nawet 160 MB.
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Dodatkowe potrzeby?
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Zwarta budowa, oszczędność miejsca
• Niewielki rozmiar podstawy
• Pełna obsługa od przodu urządzenia
• Wymiary umożliwiające efektywne wykorzystanie przestrzeni
Urządzenie można umieścić gdziekolwiek: bezpośrednio na biurku
lub blisko miejsca pracy. Łatwy dostęp do urządzenia oraz
oszczędność cennej przestrzeni biurowej gwarantowane!

Szybki modem faksu G3

Skanowanie w kolorze poprzez sieć

Szybki modem Aficio™FX200 zaspokoi wszelkie potrzeby związane
z wysyłaniem faksów. Standardowy podajnik dokumentów ułatwia
skanowanie wielostronicowych dokumentów. Dzięki dużej
szybkości drukowania przychodzących faksów użytkownik nie
traci czasu w oczekiwaniu na wiadomość.

Aficio™FX200 pozwala równocześnie zaoszczędzić czas i koszty oraz
wyeliminować kłopoty związane z archiwizacją danych. Urządzenia
oferuje skanowanie kolorowych dokumentów bezpośrednio do
komputera osobistego poprzez sieć za pośrednictwem sterownika
TWAIN. Szyba ekspozycyjna umożliwia nawet skanowanie obiektów
trójwymiarowych, takich jak książki czy magazyny.

Doskonała jakość dokumentów
Niezależnie od rodzaju i ilości wykonywanej pracy
Aficio™FX200 oferuje wysoką jakość dzięki rozdzielczości
1.200 dpi. Zastosowana pamięć wewnętrzna umożliwia
wykorzystanie charakterystycznej dla urządzeń cyfrowych
funkcjonalności – jeden skan wiele kopii. Rozwiązanie to
zwiększa wydajność urządzenia i zmniejsza możliwość
wystąpienia usterki.

Uniwersalna drukarka sieciowa
Standardowa karta sieciowa w Aficio™FX200 umożliwia udostępnianie
funkcjonalności urządzenia wszystkim użytkownikom w grupie a także
umożliwia oszczędność przestrzeni. Dla zastosowań osobistych
dostępny jest port równoległy oraz USB 2.0.

Prosta obsłudze
Dzięki czytelnemu panelowi obsługowemu praca z urządzeniem
jest intuicyjna. Wydrukowanie pliku, skopiowanie oryginału czy
wysłanie faksu to kwestia sekund. Również wymiana
wieloskładnikowego tonera jest prosta.

Specyfikacja
KOPIARKA
Proces kopiowania:
Prędkość kopiowania:
Rozdzielczość:
Kopiowanie wielokrotne:
Czas nagrzewania:
Pierwsza kopia:
Zoom:
Pamięć:

Skanowanie laserowe, druk elektro-fotograficzny
20 kopii na minutę
600 x 1.200 dpi
Do 99
Poniżej 42 sekund
10 sekund
25 - 400% (kroki co 1%)
Standardowo:
32 MB
Maksymalnie:
160 MB
Pojemność papieru:
Standardowo: 1 x 250-arkuszy (taca na papier)
1 x 50-arkuszy (podajnik ręczny)
Maksymalnie:
550 arkuszy
Pojemność tacy na kopie: Standardowo: 150 arkuszy (taca wewnętrzna)
Rozmiar papieru:
Taca na papier:
A6 - A4
Podajnik ręczny:
A6 - A4
Gramatura papieru:
Taca na papier:
60 - 90 g/m2
Podajnik ręczny:
60 - 163 g/m2
Wymiary
(Szer. x Głęb. x Wys.):
450 x 435 x 457 mm
Waga:
Poniżej 17 kg
Zasilanie:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
Praca:
Maksymalnie 400 W
Oszczędzanie energii:
Poniżej 100 W
Czuwanie:
30 W

DRUKARKA
Prędkość drukowania:
Język opisu strony:
Rozdzielczość:
Interfejsy:

Protokół sieciowy:
Obsługiwane systemy:

20 wydruków na minutę
Standardowo:
PCL6
300 x 300 dpi/600 x 600 dpi
1.200 x 1.200 dpi (emulacja)
Standardowo:
USB 2.0
Ethernet10 base-T/100 base-TX
Łącze dwukierunkowe IEEE 1284
TCP/IP, SNMP, HTTP1.1
Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP

FAX
Sieć:
Kompatybilność:
Prędkość modemu:
Rozdzielczość:
Metoda kompresji:
Szabkość skanowania:
Pojemność pamięci:
Podtrzymanie pamięci:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
Maksymalnie 33,6 Kbps
Maksymalnie:
MH, MR, MMR, JBIG
(JPEG: faksowanie w kolorze)
Około 2,5 sekundy1
Standardowo:
Tak

300 x 300 dpi

4 MB

OPROGRAMOWANIE
• Web Image Monitor
• Printer Settings Utility
• SmarThru4
• SetIP
• ScanClair

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• Pamięć 32/128 MB DIMM
• Taca na 250 arkuszy papieru

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
• Wieloskładnikowy toner startowy (wydajność: ok. 3.500 kartek2)
• Toner wieloskładnikowy (wydajność: ok. 5.000 kartek2)
1 Zgodnie z kartą testową ITU-Tnr 1.
2 Przy 5% zaczernieniu.
Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Ricoh w celu
uzyskania. Dodatkowych informacji o dostępnych modelach, elementach
opcjonalnych i oprogramowaniu.

SKANER
Tryby skanowania:
Rozdzielczość:
Rozmiar oryginału:
Dołączone
oprogramowanie:

Certyfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001

Kolor (24 bit), Skala szarości (8 bit)
Półtony (1 bit), Liniowe (1 bit)
600 dpi (maksymalnie 4.800 dpi interpolowana)
A4

Ricoh deklaruje zgodność produktu
z wytycznymi ENERGY STAR w zakresie
efektywności energetycznej.
Firma Ricoh wierzy w zachowanie naturalnych zasobów Ziemi.

TWAIN (sieciowy)

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 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.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 64 18 601

www.ricoh-europe.com
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