Wielofunkcyjność
najwyższej jakości

Standardowe wyposażenie spełniające
Państwa konkretne potrzeby
Niezależnie czy pracujecie w małym biurze, czy grupie roboczej, Wasze potrzeby biurowe
są zróżnicowane, ale jasno określone. Aficio™MP 161/MP 161L/MP 161LN mają dokładnie to, czego
potrzeba, aby te potrzeby zaspokoić. Z trzema modelami A4 do wyboru, można je dopasować
do własnych, określonych wymogów. Można zdecydować się na podstawową kopiarkę, dodać funkcje
druku i kolorowego skanowania, albo też wybrać model wyposażony w możliwość pełnej współpracy
w sieci. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkie trzy urządzenia są wysoce niezawodne i przyjazne
dla użytkownika, jako standard zapewniając opcję druku i kopiowania dwustronnego, uniwersalną
obsługę papieru i szybką pracę. Ci kompaktowi, wygodni i oszczędni partnerzy biurowi są gotowi,
aby zoptymalizować Państwa wydajność!

MP 161
• Szybkie kopiowanie
dwustronne
• Łatwe podawanie
dokumentów

MP 161L

MP 161LN

• Druk w standardzie

• Druk w sieci

• Skanowanie
w kolorze TWAIN

• Skanowanie w kolorze
TWAIN w sieci

Kompaktowa odpowiedź
• niewielkie zużycie energii i materiałów eksploatacyjnych

••••

• efektywne wykorzystanie przestrzeni, kompaktowa konstrukcja
z poręczną wewnętrzną tacką odbiorczą
• zmieści się wszędzie, nie zabierając cennej przestrzeni biurowej

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Szybkość na wyciągnięcie dłoni
Zawsze dostępne, MP 161/MP 161L/MP 161LN są gotowe do pracy
w ciągu mniej niż 10 sekund. Pierwsza kopia lub pierwszy wydruk
opuszcza urządzenie po mniej niż 7,5 sekundach, przy jednoczesnej
gwarantowanej szybkości ciągłej pracy wynoszącej 16 stron na minutę.
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16 str. na min.

Wygodna obsługa papieru • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dzięki możliwości pracy z papierem o wymiarach od A6 do A4, MP 161/MP 161L/MP 161LN nie tylko
poradzą sobie z codziennymi zadaniami biurowymi, ale również podołają okazjonalnym specjalnym
potrzebom. Większe zadania kopiowania/drukowania są również szybko przetwarzane: z maksymalną
pojemnością 850 arkuszy, nie trzeba się martwić częstym uzupełnianiem papieru. Co więcej, wygodny,
dwustronny podajnik oryginałów umożliwia podawanie do 50 arkuszy.

Łatwa współpraca w sieci (MP 161LN)
• standardowy druk w sieci w pozwala na wydajną integrację i wygodne
dzielenie dużych możliwości urządzenia w ramach grupy roboczej

Dwustronny druk i kopiowanie w standardzie
Kopiując i drukując dwustronnie możesz oszczędzać papier i ograniczać
koszty. Standardowo dostępna w MP 161/MP 161L/MP 161LN, funkcja pracy
dwustronnej zapewnia wyniki pracy z wysoką szybkością. Aby zapewnić dalszą
oszczędność czasu, skaner MP 161L/MP 161LN może nawet skanować obie
strony oryginału za jednym zamachem.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••

Wszystko za naciśnięciem przycisku
Bez straty cennego czasu, potrzebujesz urządzenia biurowego prostego w instalacji, obsłudze
i konserwacji. Zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania, MP 161/MP 161L/MP 161LN oferują:
• prostą instalację typu plug and play
• pełny dostęp od przodu
• intuicyjny panel sterowania z diodami LED

Wygodne drukowanie
i skanowanie w kolorze
(MP 161L/LN)
• tanie drukowanie
• skanowanie w kolorze, z użyciem
sterownika TWAIN
• łatwe skanowanie książek i czasopism:
skanowanie od razu z szyby ekspozycyjnej

Niezawodność, na której można polegać
Wyposażenie, na którym można w pełni polegać to kluczowy składnik szybkiej pracy
w biurze. Na MP 161/MP 161L/MP 161LN możesz polegać. W oparciu o wieloletnie
doświadczenia oraz innowacje technologiczne, te cyfrowe systemy oferują
całkowicie nowy poziom profesjonalizmu.

Zobowiązanie Ricoh wobec środowiska
Tak jak wszystkie produkty Ricoh, Aficio™MP 161/MP 161L/MP 161LN odzwierciedlają nasze
zobowiązanie do ochrony środowiska, polegające na stosowaniu materiałów wolnych od
toksycznych składników*, zapewnianiu ograniczonej emisji hałasu oraz produkcji tonerów
z niskim zużyciem energii. Dzięki skrajnie niskiemu poborowi mocy oraz funkcji
dwustronnego druku i kopiowania w standardzie, te urządzenia zapewniają nową
jakość ochrony środowiska.
* Zgodnie z dyrektywą RoHS UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances - Ograniczenie użycia substancji
niebezpiecznych, obowiązująca od lipca 2006 r.).

Dane techniczne
KOPIARKA
Technologia kopiowania: Skanowanie promieniem lasera oraz
druk elektrofotograficzny
Szybkość kopiowania: 16 kopii na minutę
Rozdzielczość:
600 dpi
Kopiowanie wielokrotne: Do 99
Czas nagrzewania
Poniżej 10 sekund
Pierwsza kopia:
Poniżej 7,5 sekundy
Zoom:
50 - 200% (w krokach co 1%)
Pamięć:
Standardowo:
16 MB
Pojemność kaset
Standardowo: 1 x kaseta na 250 arkuszy papieru
na papier:
1 x kaseta na 100 arkuszy papieru
typu multi-bypass
Maksymalnie:
850 arkuszy
Pojemność
tacy odbiorczej:
Standardowo: 250 arkuszy (taca wewnętrzna)
Format papieru:
Standardowa taca:
A5 - A4
Podajnik ręczny:
A6 - A4
Taca dwustronna:
A4
Gramatura papieru:
Standardowa taca:
60 - 90 g/m2
Podajnik ręczny:
60 - 157 g/m2
Taca dwustronna:
64 - 90 g/m2
Wymiary (S x G x W):
485 x 450 x 371 mm
Ciężar:
MP 161:
Mniej niż 22 kg
MP 161L/MP 161LN:
Mniej niż 24 kg
Zasilanie:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii:
Podczas pracy:
Mniej niż 900 W
Tryb oszczędzania energii:
Mniej niż 25 W

DRUKARKA (Aficio™MP 161L/MP 161LN)
Szybkość druku:
Język/rozdzielczość
drukarki:
Interfejs:

Pamięć:
Protokół sieciowy:
Obsługiwane
systemy operacyjne:

16 wydruków na minutę
Standardowo:
Standardowo:

DDST: 600 x 600 dpi
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/
100 base-TX (MP 161LN)
Standardowo: MP 161L:
48 MB
MP 161LN:
80 MB
TCP/IP, IPP (MP 161LN)
Windows®98/Me/2000/XP/Server 2003

SKANER (Aficio™MP 161L/MP 161LN)
Rozdzielczość:

Czarno-biały:
W pełnym kolorze:

600 dpi
300 dpi
(MP 161LN: 600 dpi
z użyciem opcjonalnej pamięci)

Rozmiar oryginału:
Sterowniki w pakiecie:

A5 - A4
(Sieciowy - MP 161LN), TWAIN

OPCJE
•
•
•
•

Pokrywa oryginałów
Automatyczny, dwustronny podajnik oryginałów na 50 arkuszy
Kaseta na 500 arkuszy papieru
Pamięć 256 MB (MP 161LN)

Aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, wyposażeniu opcjonalnym
i oprogramowaniu, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą Ricoh.
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