Potężne kolorowe rozwiązanie wszystko w jednym.

SP C220S/SP C221SF/SP C222SF

Maksymalna wydajność,
minimum zajmowanego miejsca
Wyzwania w biznesie jest normą każdego dnia - działania konkurencji, cięcia
budżetowe. Dzięki Aﬁcio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF. Ricoh dostarcza
wielozadaniowe urządzenie w przystępnej cenie. Małe i proste w obsłudze urządzenie
kolorowe podnoszące produktywność pracy w biurze.

SP C220S
• Szybkie czarno-białe i kolorowe
wydruki: 16 str/min.

SP C221SF
• Szybkie czarno-białe i kolorowe
wydruki: 20 str/min.

• Standard GDI/NIC.

• Standard GDI/NIC.

SP C222SF
• Szybkie czarno-białe i kolorowe
wydruki: 20 str/min.
• Standard PCL/PostScript® 3™/NIC.

• Dupleks w standardzie.

• Dupleks w standardzie.

• Faksowanie biznesowe.

• Faksowanie biznesowe.

• Automatyczny podajnik oryginałów.

• Automatyczny podajnik oryginałów.

Ultra szybkie i produktywne
Masz twarde terminy wymagające szybkiej reakcji ?. Przy prędkości 16 str/
min, czarno-białe lub kolorowe wydruki to już nie problem, SP C220S poradzi
sobie z tym szybko i sprawnie. SP C221SF/SP C222SF są nawet szybsze, ich
prędkość to 20 str/min. W 51 sekund, wszystkie systemy są gotowe do podjęcia
każdego wyzwania biznesowego. Swój pierwszy wydruk uzyskasz zaledwie
po 14 sekundach. Przy maksymalnej pojemności papieru, która wynosi 751
arkuszy*, nieprzerwana i produktywna praca jest zagwarantowana. Dodatkowo,
do kopiowania, skanowania lub faksowowania* większych oryginałów można
korzystać z automatycznego podajnika oryginałów na 35 arkuszy.
* Only for Aﬁcio™SP C221SF/SP C222SF.

Prędkość drukowania 16/20 str/min

Kolor wysokiej jakości
Większość dokumentów można zaakceptować w formie czarno-białej ale tylko kolorowe
uwydatnią ich efekt najdokładniej. Przy pomocy Aﬁcio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF
możesz tworzyć kolorowe prezentacje, ulotki czy gazetki bezpośrednio w biurze i przy
najwyższej jakości Przy maksymalnej rozdzielczości do 2400 x 600 dpi możesz uzyskać
wyjątkowe rezultaty.

Kompaktowe i oszczędzające miejsce
Przy ich małych rozmiarach, Aﬁcio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF
są wprost idealne np do umieszczenia ich na biurku. Nie marnują
cennego miejsca a materiały eksploatacyjne i papier bezproblemowo
obsługuje się przy pomocy przedniego panelu.

Zaprojektowane do codziennego użytku
Aﬁcio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF jest gotowe do każdej pracy dzięki:
• Panelowi kontrolnemu, który ułatwia obsługę całego urządzenia.
• Mechanizmowi skanera, który został ulepszony zapewniając teraz jeszcze większą
użyteczność i dostępność.
• Innowacyjnemu projektowi, który pozwala na szybką i prostą wymianę materiałów
eksploatacyjnych.
Eksperci w faksowaniu biznesowym (SP C221SF/SP C222SF)
Oferując możliwość faksowania Super G3, Aﬁcio™SP C221SF/SP C222SF
pozwala na szybkie przesyłanie faksów poprzez zwykłe linie telefoniczne.
Przy prędkości modemu 33.6 Kbps i 20 str/min, te urządzenia zwiększają Twoją
wydajność pracy.

Prędkość 20 str/min

Kompletne wyposażenie dla gładkiego przebiegu dokumentów
• Kompletna wielozadaniowość: wszystkie funkcjonalności z jednego urządzenia.
• Łatwa integracja w specyﬁcznych środowiskach poprzez drukowanie sieciowe.
• Zaawansowana dystrybucja dla gładkiego przebiegu dokumentów: „skanuj do
e-mail, skanuj do folderu oraz skanuj do FTP.
• Łatwe monitorowanie wszystkich sieciowych czynności poprzez przeglądarkę
internetową.

Przyjazne środowisku
Nasze dążenie do jakości objawia się we wszystkim co robimy. Niski pobór
mocy oraz wykorzystanie materiałów nietoksycznych oszczędzają w bardzo
dużym stopniu środowisko. Dzięki proekologicznej, wszystkie materiały związane
z Aﬁcio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF zostają poddane recyklingowi.
Jako odpowiedzialna korporacja, doceniamy Państwa starania związane
z wspieraniem nas w dbaniu o środowisko. Proszę odwiedzić stronę www.
comet-cicrcle.eu w celu uzyskania szczegółów.

SP C220S/SP C221SF/SP C222SF
KOPIARKA

SPECYFIKACJA

SKANER

Proces kopiowania:

skanowanie wiązką laserową, drukowanie elektrofotograﬁczne

Rozdzielczość:

Maksimum 1,200 x 1,200 dpi

Prędkość kopiowania:

czarno-białe/kolor:

Rozmiar oryginałów:

Maksimum A4

Formaty wyjściowe:

PDF/TIFF/JPEG

Dołączone sterowniki:

WIA (USB), TWAIN (USB/sieć)

SP C220S: 16 str/min
SP C221SF/SP C222SF: 20 str/min
Rozdzielczość:

Maksimum 600 x 600 dpi

Skanuj do e-mail:

SMTP, TCP/IP

Kopiowanie wielokrotne:

do 99

Ilość zapamiętanych adresów:

Maksimum 100

Czas rozgrzewania:

poniżej 51 sekund

Skanuj do folderu:

poprzez SMB lub protokół FTP

Pierwsza kopia:

czarno-białe/kolor:

Zoom:

25 - 400% (w 1% krokach)

FAKS (SP C221SF/SP C222SF)

Pojemność wejściowa papieru:

Standard: 250-arkuszowy podajnik papieru
1-arkuszowy podajnik ręczny
Maksimum:
SP C220S: 251 arkuszy
SP C221SF/SP C222SF: 751 arkuszy

Sieć:

PSTN, PABX

Kompatybilność:

ITU-T, Super G3

Prędkość modemu:

Maksimum 33.6 Kbps

Rozdzielczość:

Maksimum

30 sekund

Pojemność ADF
(SP C221SF/SP C222SF):

35 arkuszy

Metody kompresji:

MH, MR, MMR

Pojemność wyjściowa papieru:

150 arkuszy, zadrukiem do dołu

Prędkość skanowania:

poniżej 5 sekund

Rozmiary papieru:

A6 - A4

Szybkie wybieranie:

Maksimum 50 numerów

Gramatura papieru:

Standardowy podajnik papieru/podajnik ręczny:
60 - 160 g/m2
Opcjonalny podajnik papieru (SP C221SF/SP C222SF):
60 - 105 g/m2

Jednoprzyciskowe wybieranie:

Maksimum 20 numerów

Pojemność pamięci:

2 MB (100 stron¹)

Podtrzymywanie pamięci:

Tak (1 godzina)

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

SP C220S:
SP C221SF/SP C222SF:

420 x 493 x 439 mm
420 x 493 x 476 mm

Waga:

SP C220S:
SP C221SF/SP C222SF:

poniżej 28 kg
poniżej 30 kg

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

w trakcie pracy:
Tryb oszczędnościowy:

200 x 200 dpi

OPROGROWANIE
• Embedded Web Tool
• PageManager

poniżej 1.3 kW
SP C220S/SP C221SF:
poniżej 20 W
SP C222SF:
poniżej 25 W

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Tonery:

Czarny:
C, M, Y:

2,000 wydruków2
2,000 wydruków2

Aﬁcio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF dostarczane są z zestawem startowym.

DRUKARKA
NPrędkość druku:

czarno-biały/kolor:

SP C220S: 16 str/min
SP C221SF/SP C222SF: 20 str/min

Pierwszy wydruk:

czarno-biały/kolor:

poniżej 14 sekund

Język drukarki/rozdzielczość:

SP C220S/ SP C221SF:

DDST: 600 x 600 dpi
1,200 x 600 dpi
2,400 x 600 dpi
PCL5c/PCL6: 600 x 600 dpi
1,200 x 600 dpi
2,400 x 600 dpi
PostScript® 3™: 600 x 600 dpi
1,200 x 600 dpi
2,400 x 600 dpi

SP C222SF:

Interfejs:

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0

Pamięć:

Standard: 128 MB

Maksimum:

SP C222SF: 384 MB

Obsługiwane Środowiska:

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
Macintosh X v10.2.8 - 10.4 (native mode)

OPCJE
• 1 x 500-arkuszowy podajnik papieru (tylko dla SP C221SF/SP C222SF)
• Pamięć: 256 MB SDRAM DIMM (tylko dla SP C222SF)

1 Oparte na ITU-T#1 (standard MMR).
2 Pokrycie ustalone zgodnie z ISO/IEC 19798.

O dostępność modeli, opcji i oprogramowania, skontaktuj się ze swoim lokalnym dostawcą Ricoh.

Certyﬁkat ISO9001: 2000
Certyﬁkat ISO14001
Niniejsze produkty zostały zaprojektowane
aby spełniać wymogi dotyczące wydajności
energetycznej EC ENERGY STAR.
Ricoh wierzy w zachowanie cennych
naturalnych zasobów Ziemi. Niniejsza
broszura została wydrukowana na papierze
przyjaznym środowisku naturalnemu:
50% włókien z odzysku, 50% wybielana
bezchlorkowo pulpa papierowa.
Niniejszy produkt spełnia normę dyrektywy
Unii Europejskiej RoHS z lipca 2006.
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyﬁkacja I wygląd zewnętrzny
mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
Kolor rzeczywistego produktu może się
różnić od prezentowanego w niniejszej
broszurze.
Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza
broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane, i/lub adoptowane,
kopiowane w części lub całości ani
wykorzystywane w innych opracowaniach
bez uprzedniej, pisemnej zgody Ricoh
Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

