Wielofunkcyjni partnerzy
biurowi o zwartej budowie

Doładowanie Twojego biura
Codziennie drukujesz, kopiujesz i skanujesz dokumenty. Mamy dla Ciebie doskonałe rozwiązanie,
które nie tylko pomoże ograniczyć piętrzące się na biurku papiery też znacznie, ale zredukuje
koszty. Aficio™SP 1000S/SP 1000SF to odpowiedź na Twoje potrzeby. Połączenie szerokich
możliwości w zwartej konstrukcji, które możesz postawić blisko biurka. SP 1000SF to wielofunkcyjny
kombajn, który oferuje dodatkowo funkcje faksowania. Nie musisz już zgadzać się na
kompromisy - SP 1000S/SP 1000SF sprostają każdemu wyzwaniu!
• Drukowanie z prędkością 16 stron na minutę
• Szybkie kopiowanie dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania
• Proste wysyłanie faksów (SP 1000SF)
• Doskonałe skanowanie w kolorze

Wydajność i oszczędność
Pełna funkcjonalność w jednym urządzeniu to gwarancja zwiększenia wydajności.
Oprócz niskiego kosztu urządzenia i eksploatacji masz też gwarancję, że wszystko jest
w zasięgu ręki. Dzięki SP 1000S/SP 1000SF wykorzystasz zalety szerokiej gamy funkcji
a jednocześnie zwiększysz wydajność biura!
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• Bezpośrednie podłączenie urządzenia USB

Produktywność na najwyższym poziomie • • • • • • • • • • • • • • • • •

Szybko wydrukuj i skopiuj dukumenty a zaoszczędzony czas poświęć ważniejszym rzeczom.
SP 1000S/SP 1000SF pozwalają wydajniej zarządzać pracą bo pierwszy wydruk będzie
gotowy w przeciągu 13 sekund a prędkość pracy ciągłej wynosi 16 stron na minutę.
Obsługę większych prac ułatwi podajnik dokumentów na 50 arkuszy stanowiący
standardowe wyposażenie SP 1000SF.

Łatwa obsługa
Nadal sądzisz, że wielofunkcyjne urządzenia biurowe są skomplokowane w obsłudze?
SP 1000S/SP 1000SF udowodnią, że się mylisz. Już nie musisz spędzać godzin na czytaniu instrukcji
obsługi. Nie potrzebna jest też zaawansowana wiedza techniczna. Obsługa tych urządzeń nie wymaga
wysiłku dzięki zastosowaniu wkładu zawierającego wszystkie elementy.

Zaawansowane skanowanie w kolorze

Faks do zastosowań biurowych (SP 1000SF)
• modem w standardzie G3, który spełni Twoje oczekiwania
• wysyłka wiadomości w przeciągu 2,5 sekundy
• pojemny podajnik oryginałów na 50 arkuszy (ADF)
• pojemność pamięci szybkiego wybierania do 20 odbiorców
• pojemna pamięć przyspieszonego wybierania do 250 odbiorców
w 32 grupach
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Stwórz cyfrowe dokumenty aby wydajnie zarządzać informacjami. Dzięki kolorowemu
skanerowi SP 1000S/SP 1000SF pomagają oszczędzić czas i cenną przestań biurową a także
pozwalają na łatwe archiwizowanie danych. Skanowanie książej i magazynów jest równie
łatwe dzięki możliwości skanowania z szyby ekspozycyjnej.
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Zwarta budowa i prosta obsługa
Dzięki małym gabarytom SP 1000S/SP 1000SF nie
zabierają dużo miejsca. Prosta instalacja pozwala
natychmiast zacząć pracę a intuicyjny panel ułatwia
obsługę wszystkich funkcji. Materiały eksploatacyjne
i papier mogą być z łatwością wymienione dzięki
pełnej obsłudze z przodu urządzenia. Każdy poradzi
sobie z ich obsługą!

Bezpośrednie drukowanie i skanowanie z/do pamięci USB
Zapisywanie dukumentów w pamięci przenośnej sprawia, że mogę one być łatwo przeniesione.
Aficio™SP 1000S/SP 1000SF jeszcze bardziej zwiększają wydajność obiegu dokumentów. Nie musisz
już podłączać komputera aby wydrukować lub zeskanować plik. Zapisane dane są natychmiast
dostępne i mogą być z łatwością wykorzystane gdzie indziej.

Z dbałością o środowisko naturalne
Podobnie jak inne produkty Ricoh, Aficio™SP 1000S/SP 1000SF odzwierciedlają
nasze zaangażowanie w ochronę środowiska poprzez wykorzystanie substancji
nie-toksycznych oraz niski pobór prądu (w trybie oszczędzania energii)
* W zgodzie z wytycznymi normy Unii

Przyciski szybkiego
wybierania

SPECYFIKACJA
KOPIARKA
Proces kopiowania:

Skanowanie wiązką lasera,
drukowanie elektrofotograficzne
Prędkość kopiowania:
16 kopii na minutę
Rozdzielczość:
Maksymalnie 600 x 600 dpi
Kopiowanie wielokrotne: Do 99
Nagrzewanie:
Poniżej 21 sekund
Pierwsza strona:
Poniżej 13 sekund
Zoom:
25 - 400% (w krokach co 1% steps)
Pamięć:
SP 1000S:
16 MB (dzielona)
SP 1000SF:
32 MB (dzielona)
Pojemność papieru:
Standardowo:
Taca na 250 arkuszy
Podajnik ręczny na 1 arkusz
Maksymalnie:
251 arkuszy
Pojemność podajnika:
SP 1000SF:
50 arkuszy
Pojemność tacy
wyjściowej:
50 arkuszy (taca wewnętrzna)
Rozmiar papieru:
A5 - A4
Gramatura papieru:
Taca :
60 - 105 g/m2
Podajnik ręczny:
52 - 162 g/m2
Wymiary
SP 1000S:
447 x 386 x 344 mm
(Szer.x głęb. x wys.):
SP 1000SF:
447 x 386 x 459 mm
Waga:
SP 1000S:
Poniżej 12,0 kg
SP 1000SF:
Poniżej 13,2 kg
Zasilanie:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór prądu:
Paca:
Maksymalnie 900 W
Tryb oszczędny:
SP 1000S:
Poniżej 10 W
SP 1000SF:
Poniżej 12 W
Czuwanie:
SP 1000S:
13 W
SP 1000SF:
16 W

SKANER
Tryby skanowania:
Rozdzielczość:
Rozmiar oryginału:
Sterowniki w zestawie:

Kolor (36 bit), skala szarości (8 bit)
600 x 2.400 dpi
(maksymalnie 2.400 x 4.800 dpi z interpolacją)
Maksymalnie A4
TWAIN

FAKS (SP 1000SF)
Sieć:
Zgodność:
Prędkość modemu:
Kompresja:
Skrócone wybieranie:
Jednoprzyciskowe
wybieranie:
Pojemność pamięci:

PSTN, PABX
ITU-T, Super G3
Maksymalnie 33,6 Kbps
MH, MR, MMR, JBIG
Maksymalnie 250 numerów
Maksymalnie 20 numerów
Do 125 stron

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
• Zestaw startowy na 1.500 stron1
• Toner typu “wszystko w jednym” (wydajność ok 4.000 stron1)

1 W oparciu o krycie ISO19752.
Aby uzyskać informacje na temat dostępności, wyposażenia dodatkowego I
oprogramowania proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą sprzętu Ricoh.

DRUKARKA
Prędkość drukowania:
Język drukarki:
Rozdzielczość:
Podłączenie:
Obsługiwane środowiska:

16 stron na minutę
GDI
600 x 600 dpi
USB 2.0
Windows® 98 SE/Me/2000/XP
(Home Edition & Professional)

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.
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