Zaawansowana
obróbka dokumentów

Proste w obsłudze rozwiązanie
dla każdego biura
Dzięki efektywnej komunikacji Twoja firma rozkwita. Wieloletnie doświadczenie i technologiczne
innowacje sprawiają, że Ricoh jest liderem rynku o globalnym zasięgu. To sprawia, że możemy
zaproponować wyjątkowe rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb bardziej wymagających
klientów. Wyróżniające się doskonałą pracą z nośnikami oraz prostotą obsługi Aficio™MP 1600/MP 2000
to wszystko, czego potrzebujesz aby sprostać rosnącym potrzebom Twojego biura. Dzięki opcjonalnemu,
wewnętrznemu kontrolerowi ich funkcjonalność może być łatwo rozszerzona do drukowania i
skanowania a nawet funkcji zaawansowanego faksu. Aficio™MP 1600/MP 2000 doskonale pasują
do złożonych środowisk sieciowych, oferując szeroką gamę możliwości cyfrowej dystrybucji.

MP 1600

MP 2000

• Wysoce wydajna dzięki prędkości
16 stron na minutę

• Wyjątkowa produktywność
z szybkością 20 stron na minutę

• Duża pojemność papieru do
1.350 arkuszy

• Praca dwustronna w standardzie

• Opcjonalny podajnik oryginałów
na 30 arkuszy

• Duża pojemność papieru do
1.600 arkuszy
• Opcjonalna, wewnętrzna taca odbiorcza
• Opcjonalny, dwystronny podajnik
oryginałów na 50 arkuszy

Wydajność, jakiej potrzebuje
Twoje biuro
Łącząc umiejętności wielu urządzeń w jedno, inteligentne, zwarte rozwiązanie
MP 1600/MP 2000 oferują nieporównywalną wydajność i doskonałą jakość.
Wszystko czego potrzebujesz aby drukować, kopiować, skanować czy wysyłać
faksy szybko i łatwo. Teraz płynna praca biura jest w zasięgu ręki.

Wysoka wydajność

stron na minutę

Wydajne biuro to gwarancja utrzymania się w czołówce. Dzięki
krótkiemu czasowi nagrzewania MP 1600/MP 2000 są zawsze gotowe.
Ponadto pierwsza strona będzie gotowa w przeciągu 6,5 sekundy.
Dzięki prędkości drukowania/kopiowania 16/20 stron na minutę,
Dokumenty będą gotowe na czas a powierzone Ci zadania nie
będą miały opóźnień.

Teraz możesz być pewien, że nawet w sytuacjach wzmożonego obiegu dokumentów
możesz zająć się tylko ważnymi rzeczami. Dzięki ogromnej, maksymalnej pojemności
papieru wynoszącej 1.350/1.600 arkuszy ciąglość pracy bedzie zapewniona.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gwarantowana ciaglość pracy • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 x 250 arkuszy (MP 2000)

••••••••••••••••••••••

Tace standardowe:

Tace opcjonalne:

2 x 500 arkuszy

Eksperci A3
Dzięki kopiowaniu, drukowaniu i skanowaniu formatu A3 MP 1600/MP 2000
zapewniają profesjonalną obróbkę dokumentów, takich jak tabele kalkulacyjne,
wykresy, materiały promocyjne, formularze ubezpieczeniowe itp.

Prezentowane obrazy nie są zdjęciami rzeczywistych
urządzeń. Z tego powodu mogą wystąpić drobne
różnice w szczegółach.

Oszczędna praca dwustronna
Drukowanie dwustronne to oszczędność pieniędzy! Ta stanowiąca standardowe wyposażenie
MP 2000 funkcja dostarcza dokumenty dwustronne z tą samą prędkością co jednostronne.
Oszczędność papieru, kosztów i środowiska naturalnego.

Wyjątkowa praca z nośnikami
• poznaj nowe możliwości jakie zapewnia obsługa szerokiej gamy nosników
o gramaturze do 162 g/m2
• zwiększ wydajność kopiując, drukując i skanując dwustronne dokumenty (MP 2000)
• uporządkuj prace używając opcjonalnej, dodatkowej tacy odbiorczej (MP 2000)

Prostota obsługi
• prosty w obsłudze panel ułatwia pracę
• pełen dostęp z przodu urządzenia: łatwe uzupełnianie papieru i wymiana tonera
• większy komfort pracy dzięki wygodnym uchwytom tac na papier
• prawie bez obsługowa

Bogate funkcje drukowania i pracy w sieci
Aficio™MP 1600/MP 2000 charakteryzują się łatwą integracją z siecią i zapewniają usprawnienie
obiegu dokumentów. Te zaawansowane urządzenia są gotowe do pracy bez konieczności
skomplikowanej konfiguracji nawet w środowiskach, które nie są oparte na Windows®.
Ponadto funkcja bezpośredniego druku PDF redukuje obciążenie sieci co usprawni
Twoją wydajność!

Środowisko naturalne, nasza odpowiedzialność
Podobnie jak inne urządzenia Ricoh, Aficio™MP 1600/MP 2000 odzwierciedlają nasze zaangażowanie
w ochronę środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie substancji nie toksycznych oraz czyste i ciche
działanie. Niskie zużycie energii w trybie oszczędnym, proces produkcji tonerów z niskim zużyciem prądu
oraz funkcja pracy dwustronnej (MP 2000) sprawiają, że nowe modele wyprzedzają dzisiejsze standardy
ochronny cennych zasobów Ziemi.
* Zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (RoHS: Restriction of Hazardous Substances – Ograniczenie Użycia Substancji
Niebezpiecznych – ważna od lipca 2006).

Zwiększ wydajność
Wysoce rozwinięte konstrukcyjnie MP 1600
oraz MP 2000 są wyposażone we wszystko,
co potrzebne aby poradzić sobie z każdym
zadaniem. Szeroka gama funkcji zapewniają
wydajność i bezpieczeństwo danych.
Aficio™MP 1600/MP 2000 to niezawodni
pracownicy zarówno dzisiaj jak i w przyszłości.

Skuteczna dystrybucja
MP 1600/MP 2000 sprawiają, że dystrybucja,
organizacja i archiwizowanie Twoich informacji
jest dziecinnie proste. Wysłanie zeskanowanych
danych do komputera zajmuje tylko kilka sekund.
Duże pliki oryginałów mogą być podane przez
Automatyczny Podajnik Oryginałów o pojemności
30 arkuszy (MP1600). MP 2000 skanuje
automatycznie nawet dwustronne oryginały dzięki
Automatycznemu, Dwustronnemu Podajnikowi
Oryginałów. Możliwości dystrybucji jest wiele:
zeskanowane dokumenty mogą być wysłane
do skrzynki poczty elektronicznej, wysłane
bezpośrednio do foldera w sieci czy do serwera
FTP. Teraz wszyscy mogą mieć stały dostęp do
edytowalnych plików.

Inteligentne faksowanie
Różne formy zabezpieczeń chronią
Twoje poufne dane i zapewniają
bezpieczny cykl obiegu danych.

Dzięki zastosowaniu opcjonalnego, szybkiego
modułu faksu MP 1600/MP 2000 znacznie
usprawniają przepływ dokumentów i Twoją
wydajność. Prostota obsługi, modem 33,6 Kbps

oraz wygodna transmisja internetowa gwarantują
szybką, profesjonalną i niezawodną transmisję
danych.
• automatyczna dystrybucja przychodzących
faksów do poczty elektronicznej lub
dedykowanego foldera
• skuteczne i wydajne przesyłanie wiadomości
faksowych do jednego użytkownika lub
wszystkich użytkowników w grupie roboczej
• eliminacja kosztownych, międzynarodowych
połączeń telefonicznych dzięki przesyłaniu
wielostronicowych dokumentów poprzez Internet

Zaawansowane bezpieczeństwo
W obecnych czasach bezpieczeństwo danych
to jeden z najważniejszych aspektów działania
wszystkich firm. Dzięki Aficio™MP 1600/MP 2000
Twoje dane są bezpieczne: urządzenia wyposażono
w skuteczne narządzia ochrony. Są nimi między
innymi różne sposoby autoryzacji, kodowanie
danych I filtrowanie adresów IP.

Drukowanie i skanowanie poprzez MP 1600/MP 2000 doda mocy Twojej organizacji: cyfrowy obieg dokumentów
to większa wydajność, szybszy przepływ danych i oszczędność kosztów.

Specyfikacja
KOPIARKA
Proces kopiowania:
Prędkość kopiowania:
Rozdzielczość:
Kopie wielokrotne:
Nagrzewanie:
Pierwsza strona:
Zoom:
Pamięć:
Pojemność papieru:

Pojemność tacy
wyjściowej:
Rozmiar papieru:

Gramatura papieru:

Wymiary
(szer. x głęb. x wys.):
Waga:
Zasilanie:
Pobór mocy:

Skanowanie podwójną wiązką lasera,
& drukowanie elektrofotograficzne
16/20 kopii na minutę
600 dpi
Do 99
Poniżej 15 sekund
Poniżej 6,5 sekundy
50 - 200% (w krokach do 1%)
Standardowo:
16 MB
Standardowo:
MP 1600: Taca na 250 arkuszy
Podajnik ręczny na 100 arkuszy
MP 2000:
Taca na 2 x 250 arkuszy
Podajnik ręczny na 100 arkuszy
Taca dupleksu
Maksymalnie:
MP 1600:
1.350 arkuszy
MP 2000:
1.600 arkuszy
Standard:
250 arkuszy (taca wewnętrzna)
Tace na papier:
A5 - A3
Podajnik ręczny:
A6 - A3
Taca dwustronna (MP 2000):
A5 - A3
Tace standardowe:
60 - 90 g/m2
Podajnik ręczny:
52 - 162 g/m2
Taca dwustronna (MP 2000):
64 - 90 g/m2
MP 1600:
550 x 568 x 420 mm
MP 2000:
587 x 568 x 558 mm
MP 1600:
Poniżej 35 kg
MP 2000:
Poniżej 47 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz
Praca:
1,28 kW
Tryb oszczędzania energii:
45 W

DRUKARKA/SKANER (opcja)
Drukarka
Prędkość drukowania:
Język opisu strony/
rozdzielczość:

Podłączenie:

Pamięć:
Protokoły sieciowe:
Środowiska sieciowe:

16/20 wydruków na minutę
Standardowy: PCL5e, PCL6, RPCS™:
600 x 600 dpi
Opcjonalny: Adobe® PostScript® 3™:
600 x 600 dpi
Standardowe: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
Opcjonalne: Sieć bezprzedowowa (802.11b)
Dwukierunkow IEEE 1284
Bluetooth
Standardowo:
384 MB
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Windows®98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003
Novell®Netware®3.12/3.2/4.1/4.11
5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun®Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
RedHat®Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise

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

IBM®AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3
Macintosh OS 8.6 lub późniejszy (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 lub późniejszy (native mode)
IBM System i5™ HPT
SAP®R/3®
NDPS Gateway
AS/400®poprzez OS/400 Host Print Transform

Skaner
Prędkość skanowania: Maksymalnie 43 oryginałów na minutę (A4, SEF)
Rozdzielczość:
600 dpi
Rozmiar oryginałów:
A5 - A3
Załączone oprogramowie: Sieciowy, TWAIN
Skanowanie do e-mail: TCP/IP, SMTP lub POP3 przed SMTP
Adresy docelowe:
Maksymalnie 100 na pracę
Pamięć adresów
docelowych:
Maksymalnie 150
Książka adresowa:
Poprzez LDAP, panel operatora,
Web Image Monitor lub SmartDeviceMonitor™
Skanowanie do foldera: Poprzez SMB, FTP lub protokół NCP

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

FAKS (opcja)
Podłączenie:
Zgodność:
Prędkość modemu:
Rozdzielczość:
Metoda kompresji:
Szybkość skanowania:
Pojemność pamięci:
Podtrzymanie pamięci:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
Maksymalnie 33,6 Kbps
200 x 100/200/400 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
1 sek. (200 x 200 dpi, A4, SEF)
Standardowo:
Tak

4 MB

OPCJE
• Pokrywa oryginałów
• Automatyczny podajnik oryginałów na 30 arkuszy (MP 1600)
• Automatycznym, dwustronny podajnik oryginałów na 50 arkuszy
(MP 2000)
• Wewnętrzna taca odbiorcza na 100 arkuszy (MP 2000)
• Dodatkowa taca na 500 arkuszy papieru
• Dodatkowe tace na 2 x 500 arkuszy papieru
• Uchwyty do tac na papier (do tac standardowych i opcjonalnych)
• Podstawy (duża, średnia, mała)
1 Standardowo z opcją drukarki/skanera.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych modeli, wyposażenia
dodatkowego i oprogramowania proszę skontaktować się z lokalnym
dostawcą sprzętu RICOH.

Certfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001
Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych,
zasobów naturalnych Ziemi.
Wszystkie marki i/lub nazwy produktów
są znakami towarowymi odpowiadających
im właścicieli.
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny drukarki
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor
produktu może się różnić od koloru
pokazanego w broszurze.
Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta broszura,
ani jej zawartość i/lub układ nie może być
modyfikowana i/lub zmieniana, kopiowana
do innych celów w części lub w całości
bez uzyskania pisemnej zgody Ricoh
Europe B.V.

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 54 74 222

www.ricoh-europe.com
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