Kompaktowa funkcjonalność dla każdego

Wszystko w jednym idealne
rozwiązanie dla małych biur
Może ilość dokumentów, które wytwarzasz w ciągu dnia nie jest tak duża. Nie mniej jednak,
wymagasz takiego samego poziomu funkcjonalności, jakiego potrzebuje duże biuro. Drukujesz,
kopiujesz, skanujesz i faksujesz. Urządzenia SP 1100S/SP 1100SF zostały tak zaprojektowane,
aby sprostać Twoim wymaganiom. Łączą one w sobie wiele funkcji. Mają nie tylko atrakcyjną
cenę i łatwą obsługę, ale są gotowe, aby stawić czoło każdemu wyzwaniu w obiegu
dokumentów.
Wysoka wydajność (20 stron na minutę).
Kompaktowe rozwiązanie dla każdego
Niski całkowity koszt posiadania.
Skanowanie do USB
Szybkie faksowanie (SP 1100SF).

Usprawnij swój obieg dokumentów
PRODUKTYWNOŚĆ
Urządzenia SP 1100S/SP 1100SF nie pozwolą Ci czekać. System startuje bardzo szybko:
pierwszy wydruk jest gotowy w przeciągu 13 sekund. Prędkość pracy ciągłej wynosi 20 stron
na minutę. Zintegrowany kartridż można wymienić jedną ręką, materiały eksploatacyjne
ograniczone są do minimum.

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW
Typowe urządzenia wielofunkcyjne tracą wiele czasu w trybie czuwania, zużywając przy tym
energię nie pracując. SP 1100S/SP 1100SF bardzo szybko przechodzą z czasu nagrzewania
w tryb oszczędzania energii. Urządzenia te zużywają tylko 10 W (SP 1100SF: 12 W), co
znacznie obniża Twój rachunek za prąd.

WYDAJNOŚĆ
Digitalizacja miejsca pracy dla efektywnego przechowywania i dystrybucji.
Wysokiej jakości kolorowe skanowanie w rozdzielczości 600 dpi.
Szybka dystrybucja przez skanowanie dokumentów bezpośrednio do urządzenia USB.

SZYBKA KOMUNIKACJA (SP 1100SF)
Wysyła wiadomości faksowe w ciągu 2,5 sekundy.
Nigdy nie zgubi wiadomości: pojemność pamięci 125 stron.

SUPER DODATKI
Ręczne dwustronne kopiowanie w standardzie.
Łatwe dwustronne fotokopiowanie z kartą ID.
Powiększa i pomniejsza dokumenty dopasowując je do rozmiaru papieru.
Ćwiczy Twój mózg za pomocą 400 plansz Sudoku (4 poziomy).

MYŚLIMY EKOLOGICZNIE
Ricoh urządzenia projektowane są z myślą o jak najmniejszym wpływie na środowisko. Metoda
produkcji tonera o niskim zużyciu energii jest metodą unikalną. Urządzenia Aficio™SP 1100S/
SP 1100SF zużywają bardzo mało energii a podczas pracy są ciche. Drukowanie dwustronne
dostępne w standardzie pozwala zaoszczędzić papier.

FAKS

DRUKARKA
Prędkość drukowania:

20 wydruków na minutę (A4)

Obwód:

PSTN, PABX

Prędkość drukowania pierwszej

13 s

Kompatybilność:

ITU, G3

Prędkość modemu:

Maksymalnie: 33.6 Kb/s

strony:
Język drukarki:

GDI

Metoda kompresji:

MH, MR, MMR, JBIG

Rozdzielczość:

600 dpi

Skrócone wybieranie:

250 lokalizacji

Interfejs:

USB 2.0

Jednoprzyciskowe wybieranie:

20 lokalizacji

Pamięć:

16 MB

Pojemność pamięci:

2 MB (125 stron)

Obsługiwane środowiska:

Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

KOPIARKA
Proces kopiowania:

Toner:
Skanowanie wiązką laserową i drukowanie

Mała wydajność: 2,200 stron*
Duża wydajność: 4,000 stron*

elektrofotograficzne na sucho,

SP 1100S/SP 1100SF dostarczane są z zestawem startowym na 1.500 arkuszy.

jednoskładnikowy toner

* IEC24712, pokrycie ustalone zgodnie z ISO/IEC 19752.

Prędkość kopiowania:

20 kopii na minutę

Rozdzielczość:

600 dpi

Kopiowanie wielokrotne:

Do 99

Czas nagrzewania:

Mniej niż 21 sekund

Proszę o kontakt z przedstawicielem firmy Ricoh aby uzyskać informacje o dostępnych
modelach, opcjach i oprogramowaniu

Prędkość wykonania pierwszej kopii: 13 s
Zoom:

25 - 400% (w krokach 1%)

Pamięć:

32 MB (stron)

Pojemność wejściowa papieru:

Standardowo: 1 x 250-arkuszowa kaseta na
papier
1-arkuszowa taca ręczna
Maksymalnie: 251 arkuszy

Pojemność podajnika ADF:

50 arkuszy (tylko SP 1100SF)

Pojemność wyjściowa papieru:

50 stroną drukowaną do dołu

Rozmiar papieru:

Kasety na papier: A5 - A4
Taca ręczna: A5/A6 - A4

Gramatura papieru:

Kasety na papier: 60 - 105 g/m²
Taca ręczna: 52 - 162 g/m²

Drukowanie dwustronne:

Tak (ręcznie)

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

447 x 386 x 344/412 mm

Waga:

11.6/13 kg

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Pobór mocy:

Maksymalnie: 900 W
Tryb oszczędzania energii: 10/12 W
Tryb gotowości: 33/35 W

SKANER
Prędkość skanowania:

Pełnokolorowe: 7.9 s
Czarno-białe: 3.5 s

Rozdzielczość:

Pełnokolorowe: 600 x 300 dpi (przez ADF), 600
x 600 dpi (skanowanie płaskie)
Czarno-białe: 600 x 200 dpi (przez ADF), 600 x
600 dpi (skanowanie płaskie)

Rozmiar oryginału:

A4

Sterowniki standardowe:

TWAIN
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