Proste kopiowanie
formatu A3

MP 1500

Dbałość o przepływ
Twoich cyfrowych kopii
Wraz ze wzrostem konkurencji rośnie potrzeba zwiększenia wydajności kopiowania. Nadal potrzebna
funkcja kopiowania często powoduje, że poświędamy jej zbyt dużo czasu. Dzięki nowej cyfrowej
kopiarce RICOH Aficio™MP 1500 prace związane z kopiowaniem trwają krócej, dzięki czemu możesz
poświęcić swój cenny czas na ważniejsze zadania. Nowe urządzenie łączy w sobie szybkość
pracy z prostotą obsługi zwiększając wydajność prac biurowych. RICOH Aficio™MP 1500 zostało
zaprojektowane z myślą o niskich kosztach. Wszystko to sprawia, że będzie doskonałym partnerem
w biurze.

• Bardzo krótki czas nagrzewania oraz krótki czas wykonania pierwszej kopii
• Współpraca z szeroką gamą nośników
• Intuicyjny panel operatora zwiększa wydajność
• Zaprojektowane z myślą o niskim koszcie

Wydajność w Twoim biurze
Często zdarza się, że potrzebujesz tylko kilka zestawów kopii ale
muszą być one wykonane jak najszybciej. Aficio™MP 1500 sprawi,
że otrzymasz je natychmiast. Urządzenie nagrzewa się poniżej
15 sekund a krótki czas gotowości do pracy po uruchomieniu z trybu
oszczędnego sprawia, że kopiowanie staje się szybkim i wydajnym
procesem. Pierwszą kopię uzyskasz w przeciągu poniżej 6,5 sekundy
a zestawy dokumentów będą produkowane z prędkością
15 stron na minutę.

Kopiowanie formatu A3
Arkusze kalkulacyjne, dokumenty, wykresy, formularze … to tylko
kilka przykładów typowych prac w formacie A3, które często
kopiujesz. Nie musisz już najpierw pomniejszać oryginału. Teraz już
możesz skopiować go od razu w oryginalnym rozmiarze! Oryginały
mogą być zeskanowane przez opcjonalny, jednostronny podajnik
oryginałów. Inne oryginały, takie jak książki lub czasopisma powinny
być skanowane z szyby ekspozycyjnej. Niezależnie od typu
oryginału urządzenie zawsze będzie kopiować z prędkością
15 stron na minutę. Dodatkowo kopiowanie formatu A3 zwiększa
Twoją wydajność.

15 stron na minutę

Rzetelny ekspert
Wydajność Twojego biura zależy od sprzętu, na jakim pracujesz. Dzięki cyfrowej
technologii Aficio™MP 1500 ma mniej ruchomych elementów, co zwiększa
niezawodność i wydłuża żywotność urządzenia.

Przyspiesz pracę wykorzystując opcjonalny automatyczny
podajnik oryginałów. Zamiast kłaść ręcznie każdy oryginał na
szybie ekspozycyjnej włóż naraz zestaw oryginałów do
podajnika, którego pojemność wynosi do 30 arkuszy. Jeżeli
kopiujesz inne niż standardowe rozmiary i wagi oryginałów
wykorzystaj pojemny podajnik ręczny. Aficio™MP 1500
poradzi sobie ze wszystkim!
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Optymalna praca z papierem

Przede wszystkim prostota obsługi
Zaprojektowana aby uprościć codzienne kopiowanie Aficio™MP 1500 wyposażona
została w przyjazny panel operatora. Nie musisz poświęcać czasu na szczegółowe
czytanie instrukcji obsługi czy zapoznawanie się ze skomplikowanymi procedurami. Zdaj
się na intuicję a Aficio™MP 1500 samo poprowadzi Cię przez cały proces kopiowania.

Czytelny i prosty w obsłudze panel operatora pomoże Ci wykonać każde zadanie.
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Zalety cyfrowej technologii
Wykorzystaj wszystkie zalety cyfrowego technologii. Dzięki jednokrotnemu skanowaniu
i przechowywaniu plików w pamięci urządzenia Aficio™MP 1500 zawsze kopiuje
z zachowaniem najwyższej jakości, niezależnie od ilości wymaganych kopii. Cyfrowa
technologia to także elektroniczne sortowanie, dzięki któremu skopiowane oryginały
poukładane są w gotowe zestawy.

Nie martw się o ciągłość pracy! Maksymalna pojemność papieru
wynosi 350 arkuszy.
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Środowisko naturalne
Tak, jak inne urządzenia Ricoh Aficio™MP 1500
odzwierciedla zaangażowanie producenta w kwestie
związane z ochroną środowiska naturalnego:
• wykorzystanie tonera bez zawartości substancji
toksycznych*,
• niskie zużycie energii elektrycznej,

Dokładanie papieru jest równie proste. Dzięki opcjonalnemu
uchwytowi uzupełnienie papieru trwa tylko kilka sekund.

• czysty i cichy proces kopiowania.
* Urządzenie spełnia normy dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczące
ograniczenia substancji niebezpiecznych w produktach, ważnej od lipca 2006.

MP 1500
Specyfikacja
KOPIARKA
Proces kopiowania:

Skanująca wiązka lasera & drukowanie
elektro-fotograficzne
Suchy proces 2- składnikowy
Prędkość kopiowania:
15 kopii na minutę
Rozdzielczość:
600 dpi
Kopiowanie wielokrotne: Do 99
Nagrzewanie:
Poniżej 15 sekund
Pierwsza kopia:
Poniżej 6,5 sekundy
Zoom:
50 - 200% (w krokach co 1%)
Pamięć:
Standardowo:
16 MB
Pojemność papieru:
Standardowo:
1 taca na 250 arkuszy
podajnik ręczny na 100 arkuszy
Maksymalnie:
350 arkuszy
Pojemność tacy na kopie: Standardowo: 250 arkuszy (taca wewnętrzna)
Rozmiar papieru:
Taca na papier:
A5 - A3
Podajnik ręczny:
A6 - A3
Gramatura papieru:
Taca na papier:
60 - 90 g/m2
Podajnik ręczny:
52 - 162 g/m2
Współczynniki reprodukcji:4 pomniejszenia, 3 powiększenia
Wymiary
(Szer. x Głęb. x Wys.):
550 x 568 x 420 mm
Waga:
Poniżej 35 kg
Zasilanie:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii:
Poniżej 1,28 kW

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
• Butelka z czarnym tonerem (wydajność: ok. 9.000 stron1)

OPCJE
Opcje zewnętrzne:

Pokrywa oryginałów
Automatyczny podajnik oryginałów
(pojemność: 30 arkuszy)
Uchwyty ułatwiające dostęp
Podstawa duża

1 Przy kryciu 6%
Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Ricoh w celu
uzyskania dalszych szczegółów i informacji o dostępnych modelach
i opcjonalnych elementach.

Certyfikat ISO9001: 2000
Certyfikat SO14001
Firma RICOH wierzy w oszczędzanie
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.
Copyright © 2006 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 pisemniej
zgody Ricoh Europe B.V.
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E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl
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