
Prawdziwa wielofunkcyjność 
w czerni i ...w kolorze!



Wydajność urządzenia czarno-
białego i innowacyjny kolor w jednym

Twoja biuro z pewnością często staje w obliczu wyzwań

wymagających zwiększenia wydajności i efektywności. Gdy terminy

stają się coraz bardziej napięte, a jednocześnie oczekuje się coraz

wyższej jakości, nie można pozwolić sobie, by pozostać z tyłu i tracić

czas, energię oraz pieniądze na skomplikowane systemy biurowe.

Wprowadzając modele AficioTM1224C/1232C, Ricoh przedstawia

idealne urządzenia, które natychmiast zoptymalizują obieg

dokumentów w twoim biurze. Te cyfrowe kompleksowe systemy nie

tylko łączą w sobie doskonałą jakość wydruku, kopiowania,

skanowania oraz funkcje telefaksu, lecz dostarczane są również

z wszechstronnymi narzędziami zarządzania dokumentami.

Ponadto AficioTM1224C/1232C są proste w obsłudze, a rozbudowa

o dodatkowe elementy systemu nie stanowi najmniejszego problemu.

Tym, na co chcielibyśmy jednak zwrócić szczególną uwagę jest fakt,

że przedstawiane systemy oferują również możliwość wydruku

w kolorze (przy rozdzielczości odpowiadającej 1.800 x 600 dpi),

a także możliwość kolorowego kopiowania i skanowania

dokumentów. Uzyskane kopie i wydruki lepiej zapadną

w pamięci adresata i będą charakteryzować się

bardziej profesjonalnym wyglądem, dzięki

standardowej możliwości stosowania koloru.

Modele AficioTM1224C/1232C sprawią, że

Twoje biuro stosownie do panujących trendów

odnośnie przechodzenia od dokumentacji

czarno-białej do kolorowej, znajdzie się

w czołówce firm stosujących najnowocześniejsze

techniki. Jednym słowem: połączą Państwo

ekspresję koloru z wyrazistością czerni!
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Główne zalety 
technologii cyfrowej
Tam gdzie potrzebny jest szybki wydruk,
optymalna jakość, niezawodność i odpowiednia
obsługa oryginałów nasze produkty znajdą pełne
zastosowanie. Wydruk w modelach
AficioTM1224C/1232C zawsze dorównuje
najwyższym standardom. Dzięki rozdzielczości
systemowej wynoszącej 600 dpi oraz rozmaitym
trybom kopiowania, gwarantowana jest
profesjonalna jakość prac. Jako że dokumenty
są skanowane tylko raz, zapisywane w pamięci
i dopiero stamtąd powielane, kwestia pogorszenia
jakości obrazu należy już do przeszłości. Zasada
ta “Zeskanuj raz, wykonaj wiele kopii” /ang.
‘Scan Once, Copy Many’/ minimalizuje również
ryzyko zniszczenia oryginału oraz zmniejsza
stopień zużywania się ruchomych elementów
zespołu skanera.

Kompaktowa i łatwa w obsłudze
Nawet przy tak rozbudowanych możliwościach,
modele AficioTM1224C/1232C pozostają
kompaktowymi i prostymi w obsłudze
urządzeniami. Z tego względu, że systemy te
przypominają tradycyjne czarno-białe kopiarki,
nie ma potrzeby uczenia się na nowo procedur
obsługi. Niezależnie od tego czy drukujesz,
kopiujesz, wysyłasz faksy, czy skanujesz
dokumenty, wszystkie procesy mogą być
zaprogramowane z dużego panela dotykowego
systemu. Ustawienia urządzenia oraz język
komunikatów określa się w ten sam sposób, zaś
informacje o okresowych konserwacjach są
również z łatwością monitorowane. Co więcej,
rozbudowywanie i rozszerzanie możliwości
AficioTM1224C/1232C o opcje drukowania/
skanowania i / lub telefaksu również odbywa się
bez złożonych procedur.

Kompleksowe cyfrowe rozwiązanie

Po co inwestować w oddzielną kopiarkę,
drukarkę, skaner i telefaks, skoro wszystkie

funkcje tych urządzeń może realizować
jeden cyfrowy system? Wyobraź tylko sobie
zaoszczędzony czas i pieniądze, gdy jedno
kompaktowe urządzenie może zatroszczyć

się o całą Twoją pracę biurową. Model
AficioTM1224C/1232C łączy wszelkie zalety

wpływające na oszczędność czasu
i wyjątkową prostotę obsługi,

a zwieńczeniem prezentowanego
rozwiązania jest najwyższa 

cyfrowa jakość.

Modułowa konstrukcja oszczędza
czas i nie zrujnuje Twojego budżetu
Drukowanie, kopiowanie, komunikacja faksowa
... zadania, które absorbują pewną ilość Twojego
czasu, szczególnie gdy drukarka nie jest blisko
biurka, kopiarka została zlokalizowana 
w korytarzu, a telefaks w recepcji. Co więcej,
oddzielne sprzęty biurowe oferują ograniczone
możliwości, zaś dodatkowe inwestycje mogą
naruszyć twój budżet. Model
AficioTM1224C/1232C prezentuje alternatywne
rozwiązanie, na które możesz sobie pozwolić.
Jednocząc w sobie funkcje drukarki, kopiarki,
telefaksu oraz skanera, ten kompleksowy system
stanowi idealne rozwiązanie pozwalające na
zwiększenie produktywności Twojego biura.
Dodatkowo AficioTM1224C/1232C jest
obsługiwany przez pojedynczy zestaw
materiałów eksploatacyjnych, dzięki czemu
unikamy potrzeby korzystania z różnych
dostawców oraz zapewniamy sobie niskie koszty
ogólne posiadania sprzętu (ang. TCO).

Maksymalna wydajność w biurze
Szybkie drukowanie, kopiowanie i skanowanie
jest bardzo istotne dla zachowania płynności
obiegu dokumentacji w biurze.
AficioTM1224C/1232C eliminuje tracony do tej
pory czas. Pierwszy wydruk jest już gotowy
zaledwie w ciągu kilku sekund zaś kolejne strony
zadań drukowania/kopiowania powstają z bardzo
dużą szybkością, która nie spada nawet 
w dupleksie. Jako kolejny element, który
zoptymalizuje produktywność w Twoim biurze
może zostać wykorzystana funkcja
programowania zadań, a także możliwość
skanowania oryginałów, gdy wcześniejsze
zadanie jest jeszcze realizowane. Zaraz po jego
zakończeniu system rozpocznie kopiowanie, 
a ty w tym czasie możesz zając się innymi,
pilnymi zagadnieniami.

Wszystkie zadania drukowania, kopiowania,
faksowania i skanowania dokumentów można łatwo
zaprogramować na dużym panelu dotykowym

Aficio™1224C/1232C

X = 1.167 mm
Y =    670 mm
Z = 1.181 mm

Skaner

Drukarka

Faks

Kopiarka

AficioTM1224C/1232C łączy możliwości drukowania,
kopiowania, faksowania i skanowania dokumentów
w jednej kompaktowej konstrukcji, tak aby zwiększyć
efektywność biura.



Szybkie podawanie dokumentów
Nawet najbardziej złożone zestawy oryginałów
mogą być bez trudu obsłużone przez szybki 
50-arkuszowy ARDF (Automatyczny podajnik
odwracający dokumenty), stanowiący wyposażenie
systemów AficioTM1224C/1232C. Jest to idealne
rozwiązanie do obsługi dużych zadań, pozwalające
bez trudu skanować wielostronicowe dokumenty,
które będą później kopiowane, wysyłane faksem
lub zamieniane na postać elektroniczną.

Wszechstronne możliwości 
obróbki końcowej prac
Modele AficioTM1224C/1232C mogą być
wyposażone w opcjonalny finisher na 500/1.000
arkuszy, który daje możliwość profesjonalnej
obróbki końcowej tworzonych dokumentów.
Odbieranie zestawów wydruków, czy też kopii
ułatwiają różne, oferowane przez system
możliwości odbioru dokumentów.

Automatyczny dupleks przepływowy
Wydruk na obu stronach arkusza to doskonały
sposób na zmniejszenie zużycia papieru.
Przepływowy zespół dupleksu stosowany 
w systemach AficioTM1224C/1232C działa szybko 
i nie stwarza żadnych ograniczeń, co do ilości
drukowanych/kopiowanych stron przy realizacji
pojedynczego zadania.

Szybka i bezproblemowa dystrybucja
Aby ułatwić obsługę dokumentacji w niewielkich
grupach roboczych, systemy AficioTM1224C/1232C
są wyposażane w opcjonalną przesuwną tacę
oraz funkcję elektronicznego sortowania. Nie
trzeba wtedy korzystać z finishera, a przy
sortowaniu użytkownik nie jest ograniczony 
liczbą półek.

Obrazy na tych stronach nie są rzeczywistymi zdjęciami 
i mogą nieznacznie różnić się w szczegółach od
przedstawianych obiektów.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi zalet -
począwszy od prostoty obsługi, przez

profesjonalną obróbkę końcową
dokumentów, ich dystrybucję, aż po
zarządzanie dokumentacją - modele

AficioTM1224C/1232C stanowią idealne
kompleksowe rozwiązanie do ogólnych

zastosowań biurowych. Poprzez innowacyjne
i wszechstronne funkcje, które można

uzupełniać na zasadzie modułowej, każde
środowisko biurowe zyska wiele udogodnień,

a także ma zapewnioną ogólną wysoką
jakość pracy systemu. 

Tworzenie 
profesjonalnych dokumentów
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Drukowanie “przyjazne 
dla użytkownika”

Dzięki językowi opisu strony RPCSTM, drukowanie
w systemach AficioTM1224C/1232C sprowadza się

zazwyczaj do jednego kliknięcia. Możesz
zachować ustawienia wydruku zapisując je pod

swoją własną ikoną. Typowe zadania wydruku
zostały już zaprogramowane przez producenta 

i zapisane pod specjalnymi ikonami.

Duża prędkość połączeń faksowych
Dzięki oprogramowaniu obsługującemu funkcje telefaksu
poprzez sieć LAN modele  AficioTM1224C/1232C pozwalają
na wysyłanie faksów bezpośrednio z Twojego własnego
komputera lub dowolnego komputera podłączonego do
sieci. Natomiast dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu
ScanRouterTM V2 Professional również przychodzące faksy
mogą być automatycznie przekierowywane bezpośrednio do
Twojego komputera.

Praktyczna obsługa
Modułowa konstrukcja i prostota obsługi: oto
motto przyświecające konstruktorom systemów
AficioTM1224C/1232C. Duży dotykowy panel LCD
prowadzi użytkownika w sposób intuicyjny przez
wszystkie funkcje drukowania, kopiowania, 
telefaksu oraz skanera.

Efektywne zarządzanie urządzeniami
Poprzez zastosowanie oprogramowania
SmartNetMonitorTM, dołączanego do modeli
AficioTM1224C/1232C zarówno użytkownicy, 
jak i administratorzy sieci mogą w prosty sposób
monitorować i sprawdzać status urządzeń
bezpośrednio ze swoich komputerów, jak i zarządzać
podłączonym do sieci systemem. Administratorzy
mogą ograniczać też użytkowanie poszczególnych
funkcji, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Kolorowe skanowanie do e-maila
W celu zoptymalizowania obiegu dokumentów,

zeskanowane kolorowe pliki mogą być przesyłane 
w postaci załączników do e-maila bezpośrednio 

z panela operatorskiego urządzenia. Odbiorca nie musi
martwić się o ewentualne zawirusowanie poczty, gdyż

natychmiast widzi nazwę nadawcy oraz 
temat wiadomości.

Imponująca pojemność papieru
W modelach AficioTM1224C/1232C maksymalna
pojemność papieru wynosi 2.600 arkuszy, nie potrzeba
więc tracić czasu na częste jego uzupełnianie nawet przy
intensywnej pracy drukarki, kopiarki i telefaksu. 

Bezpieczne i poufne drukowanie 
Dzięki funkcji Locked PrintTM, zadania drukowania określone jako poufne lub
osobiste zostaną zwolnione do wydruku dopiero po wprowadzeniu
odpowiedniego hasła potwierdzającego z panela sterowana urządzenia.
Dodatkowo można skorzystać z oferowanej przez systemy AficioTM1224C/1232C
funkcji Sample PrintTM, by uniknąć konieczności powtórnego drukowania wielu
zestawów dokumentów. Drukujesz wtedy najpierw jeden zestaw, sprawdzasz
jego poprawność i dopiero wtedy zwalniasz do wydruku pozostałe 
egzemplarze dokumentu.

Zaawansowane zarządzanie dokumentami
Aby zamienić na postać cyfrową wszystkie otrzymywane informacje, zapisać je 
i zarządzać nimi modele AficioTM1224C/1232C dostarczane są z oprogramowaniem
ScanRouterTM V2 Lite oraz DeskTopBinderTM V2 Lite. Możesz skanować dokumenty do
komputera lub do serwera dokumentów, łączyć dokumenty zachowane w różnych
formatach, a także redystrybuować zapisane już informacje.



Coraz większe znaczenie 
dobrej marki
Poprzez stosowanie koloru firma pokazuje, 
że rozumie zasady biznesu. Jednakże to nie
wszystko. Kolor niesie ze sobą wrażenie
profesjonalnego przygotowania dokumentu,
może być istotnym narzędziem przedstawienia
pozytywnego wizerunku firmy oraz tworzy
atmosferę dla szerszej identyfikacji twojej marki.
Aby zwiększyć rozpoznawalność firmy, czy marki
zastosowanie koloru oraz obrazu jest sprawą
pierwszorzędnej wagi. Dzięki temu, że nasza
pamięć lepiej zapamiętuje barwy, stosowanie
koloru jest idealnym sposobem docierania do
klientów oraz tworzenia szeroko rozpoznawalnego
wizerunku firmy np. poprzez kolorowe wizytówki,
papeterie itp. Prowadzone badania udowodniły,
że w przypadku zastosowania koloru identyfikacja
marki wzrasta o 70%.* Proszę sobie tylko
wyobrazić związany z tym wzrost 
wskaźników sprzedaży!

Dobre wrażenie gwarantowane
Proszę sobie zestawić skomplikowaną, 
długą czarno-białą fakturę z przejrzyście
przygotowanym, kolorowym dokumentem
sprzedaży. Nie trzeba dodawać, że zastosowanie
koloru w tego typu dokumentach biznesowych
stymuluje pozytywne reakcje oraz zwiększa
motywacje do działania [np. płatników]. Co
więcej dokumenty kolorowe na dłużej pozostają
w pamięci, a wpływ, jaki wywierają jest znacznie
większy. Kolor sprawia, że klienci chętniej
zapoznają się z ofertą, wypełnią formularz, 
a nawet zapłacą rachunki! Zaznaczając
odpowiednim kolorem należną kwotę oraz
termin płatności, nadaje się pilny charakter
danemu dokumentowi handlowemu. Efekt:
znaczny wzrost obrotów i przepływu gotówki!

* Color for Impact by Jan V. White

Specjalne środki przekazu informacji
Typografia, układ dokumentu, wybór papieru:
oto tradycyjne narzędzia komunikacji, które mają
pomóc w przekazaniu określonych treści poprzez
reklamy, prezentacje, formularze, listy, foldery
czy też wykresy. Choć stosowanym dotychczas
narzędziom trudno odmówić pewnej
efektywności, to zastosowanie koloru nadaje
całkiem nowy wymiar dokumentom biznesowym.
Stanowiąc dodatkowy kanał przekazywania
informacji, użyty kolor zwiększa zaangażowanie 
i zainteresowanie lekturą, pozwala na
podtrzymanie uwagi czytelnika przez dłuższy
okres czasu, a komunikowane treści są szybciej
przyswajane i mają większą siłę przekonywania.
By posłużyć się przykładem liczbowym:
komunikowanie się z zastosowaniem koloru jest
o 70% szybsze niż w przypadku dokumentów
czarno-białych!*

Aby być lepiej rozumianym
Wyobraź sobie, że stoisz przez zadaniem
podsumowania długiego raportu i masz na to
zaledwie kilka minut ... Jest to zasadniczo
niemożliwe, jeżeli dokument został wydrukowany
w formie czarno-białej. Spróbuj jednak wykonać
to samo ćwiczenie przy założeniu, że określone
ustępy raportu są wyróżnione kolorem, całość
ma przejrzystą strukturę oznaczoną kolorami
oraz część informacji przedstawiono w formie
obrazów: o wiele łatwiejsze, nieprawdaż!
Szczególnie przy wyjaśnianiu trudnych zagadnień,
a także przygotowując długie dokumenty i umowy,
wykorzystanie koloru skraca czas wyszukiwania
potrzebnych zagadnień, pomaga w jasnym
przedstawieniu złożonych idei oraz przykuwa
uwagę użytkownika. Podsumowując: kolor 
w znacznym stopniu ułatwia zrozumienie
przekazywanych treści i nadaje im przejrzystość.

Potęga koloru

Dokumenty biznesowe są bez wątpienia
jednym z najważniejszych narzędzi

komunikacji w środowisku biurowym.
Przyczyniają się one nie tylko do

wykreowania pozytywnego wizerunku, 
lecz stanowią również istotny czynnik

w zdobywaniu przewagi nad konkurencją.
Proszę sobie tylko wyobrazić, w jakim

stopniu zastosowanie koloru wzbogaci
ogólne wrażenie odbioru tworzonej

dokumentacji, gwarantując jednocześnie jej
większą zrozumiałość oraz rozpoznawalność

twojej marki! Przyjrzyjmy się teraz bliżej
przyczynom, które powodują zwiększone
wykorzystanie koloru we współczesnym

środowisku biurowym.

Kolor pozwala na uwypuklenie i podkreślenie
wybranych informacji, co ułatwia ich zrozumienie.

Aby dać do zrozumienia, że Twoje faktury są 
pilne i ważne możesz zaznaczyć kolorem takie ich
elementy jak suma należności oraz termin płatności.

Przez zastosowanie koloru w dokumentach
biznesowych, możesz stworzyć pozytywny
wizerunek firmy i spowodować wzrost identyfikacji
własnej marki.
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Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
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aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat.
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Kolorowe skanowanie 
staje się proste
Skanowanie kolorowych dokumentów lub
niestandardowych oryginałów stało się bardzo
proste w modelach AficioTM1224C/1232C. 
Teraz specjalne oryginały mogą być skanowane
bezpośrednio z szyby ekspozycji i nie ma
potrzeby uprzedniego ich kopiowania.
Dodatkowo skanując (w kolorze) dokumenty,
unikasz powstawania stert papieru i nie
przepełniasz okładek segregatorów.

Efektywne przechowywanie 
i zarządzanie dokumentami
AficioTM1224C/1232C zatroszczy się o efektywne
skanowanie i przechowywanie dokumentów.
Kolorowe pliki skanuje się, zapisuje i zarządza
tak samo prosto jak czarno-białe dokumenty. 
Po zeskanowaniu dokumentu i zapisaniu go
możesz skorzystać z załączonego
oprogramowania DeskTopBinderTM V2 Lite 
do przeglądania, ponownego drukowania,
przesyłania faksem lub kasowania plików
znajdujących się w serwerze dokumentów. 

Różnorakie możliwości dystrybucji
Możliwości zarządzania dokumentami oferowane
przez AficioTM1224C/1232C dają nam do
dyspozycji różne opcje dalszej dystrybucji
dokumentów. Można je ponownie wydrukować,
przefaksować dalej do kolejnego adresata lub
przekazać w formie cyfrowej dowolne zapisane
dane. Zeskanowane kolorowe pliki mogą być
wysyłane w postaci załączników do e-maila
bezpośrednio z panela operatorskiego urządzenia:
jest to operacja tak prosta, jak wysyłanie faksu.
Adresat zobaczy nazwę nadawcy oraz temat
otrzymanej wiadomości, co eliminuje ewentualne
obawy odnośnie ‘zawirusowania’ poczty. 
Co więcej, jeśli jest to oczywiście potrzebne,
można ustawić maksymalny rozmiar wiadomości
pocztowej*. W takim przypadku, gdy e-mail
przekracza maksymalne rozmiary, zostanie
podzielony na części.

* Funkcja ta jest obsługiwana w przypadku korzystania
z oprogramowania poczty elektronicznej łączącego
podzielone dane, takiego jak np. Microsoft® Outlook.

Korzyści ze stosowania koloru...
również w Twoim biurze

To jest przejrzyste: kolor sprawia, że Twoje
dokumenty biznesowe są bardziej

profesjonalne i zwiększa ich przepływ. A co
byś powiedział na kompleksowe rozwiązanie

dla Twojego biura oferujące innowacyjne
możliwości w zakresie koloru, niezależnie od

swojej wysokiej klasy z zakresie obsługi
czarno-białych dokumentów? Trudno jest

znaleźć lepszy sposób na opisanie systemów
AficioTM1224C/1232C: zastosowanie koloru
bez żadnych ustępstw w zakresie obsługi

czarno-białej dokumentacji. 

Modele AficioTM1224C/1232C posiadają funkcję
kolorowego stempla, która oznacza dokumenty datą,
liczbą stron, jaką zawierają oraz logo firmy, bądź też
innymi danymi, jakie sami określimy.

Kolor jest dostępny i daje efekty
Chociaż rozwiązania obsługi kolorowych
dokumentów ciągle są postrzegane jako powolne
i kosztowne, modele AficioTM1224C/1232C
stanowią szybką i powszechnie dostępną
alternatywę. Niezależnie od bogatych funkcji
czarno-białego systemu, użytkownik zyskuje
dodatkowe korzyści w postaci możliwości
stosowania koloru. Dzięki dużej prędkości pracy
systemu w trybie pełno kolorowym, wydajność
Twojego biura będzie wręcz imponująca, przy
czym dodatkowe koszty sprowadzają się do
absolutnego minimum. 

Wygodny kolorowy wydruk
Wysoką jakość oraz profesjonalny wydruk
kolorów gwarantuje rozdzielczość 600 dpi
oferowana przez systemy AficioTM1224C/1232C.
W przypadku dokumentów łączących fragmenty
czarno-białe i kolorowe można skorzystać 
z funkcji automatycznego wykrywania koloru.
System ‘czyta’ dokument, automatycznie
wychwytuje czarno-białe strony i drukuje je 
z prędkością odpowiednią dla czarno-białego
wydruku. W efekcie zachowana zostaje wysoka
produktywność urządzenia, a także obniżane są
koszty całości wydruku. Aby nadać
dokumentom akcent profesjonalizmu modele
AficioTM1224C/1232C oferują różne typy
kolorowych stempli takich jak data, liczba stron
oraz 8 innych, których zawartość można
zaprogramować. Można również wstawić
przygotowany na własne potrzeby stempel
poprzez zeskanowanie obrazu i zapisanie go
jako stempel użytkownika. Wreszcie zamiast
drukowania faksów na kolorowym papierze,
można wydrukować je w kolorze, by były łatwo
rozpoznawalne wśród innych dokumentów.

Korzystając z AficioTM1224C/1232C można wysyłać
zeskanowane kolorowe pliki w postaci załączników
do e-maila bezpośrednio z panela 
operatorskiego urządzenia.

Aby w prosty sposób rozróżniać wydruki, kopie 
oraz faksy, te ostatnie mogą być drukowane 
w innym kolorze.



Pamięć: 
Minimalna: 256 MB
Maksymalna: 384 MB

Protokoły sieciowe:
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk

Sterowniki:Windows®95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Macintosh 8.6 lub późniejsze 

(z wyjątkiem v10.0.x) 
(Adobe® PostScript® 3TM)

Wsparcie dla Unix/Linux 
SAP R/3 Custom Device Type
NDPS Custom Gateway
Instalator Mac OS X oraz PPD
Tivoli NetView, CA Unicenter TNG oraz HP
OpenView for SmartNetMonitorTM

Skaner (opcja)
Rozdzielczość:

600 dpi/1.200 dpi (tryb czarno - biały)
Maksymalny format oryginału: A3
Formaty dokumentów na wyjściu:

PDF/JPEG/TIFF
Załączone sterowniki: Network TWAIN
Skanowanie do e-maila:

Wymagane SMTP oraz TCP/IP
Maksymalna liczba adresów docelowych: 100
Maksymalna liczba adresów 
przechowywanych w pamięci: 2.000

Telefaks (opcja)
Typy linii: PSTN, PBX, ISDN (opcja)
Kompatybilność: ITU-T Super G3, G4 (opcja)
Rozdzielczość:

Standardowa/ Szczegółowa:
200 x 100/200 dpi

Opcja: 400 x 400 dpi
Metody kompresji:

MH, MR, MMR, JBIG (opcja)
Prędkość skanowania:

Około 1,11 sekundy (200 x 100 dpi, A4)
Prędkość modemu:

Standardowa: Maksymalnie 33,6 Kbps
Opcja: 64 Kbps (G4)

Pojemność pamięci: 8/40 MB (opcja)
Podtrzymanie pamięci: 1 godzina

Ogólne
Konfiguracja: Urządzenie nabiurkowe
Proces kopiowania: promień lasera
skanującego oraz elektro-fotograficzny wydruk
Prędkość kopiowania/drukowania: 

AficioTM1224C:
cz-b / kolorowe: 24/8 stron na minutę
AficioTM1232C:
cz-b / kolorowe: 32/10 stron na minutę

Kopia wielokrotna: Do 100 kopii
Czas otrzymania pierwszej kopii:

cz-b / kolorowe: 7,8/18 sekund 
Czas nagrzewania: 99 sekund
Rozdzielczość: 600 dpi
Pamięć:

Standardowa: 128 MB
Twardy dysk: 40 GB
Opcje: 128/256 MB

Wymiary (szer. x głęb. x wys.):
550 x 670 x 781 mm

Waga: 85 kg
Zasilanie: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii: Maksymalnie 1,44 kW/h

Obsługa papieru
Wejściowa pojemność papieru:

Standard: 500 arkuszy 
Maksymalna: 2.600 arkuszy

Format papieru/ gramatura:
A6 - A3 / 64 - 163 g/m2

(A3+ poprzez podajnik ręczny)
Współczynniki odwzorowania: 7 wsp. redukcji

5 wsp. powiększenia
Zoom: 25 - 400% (w krokach co 1%)

Drukarka (opcja)
Języki drukarki:

Standard: PCL5c, RPCSTM

Opcja: Adobe® PostScript® 3TM

Rozdzielczość: odpowiednik 1.800 x 600 dpi 
Interfejs:

Standard: Dwukierunkowy IEEE 1284
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Opcja:Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b)
IEEE 1394

Pozostałe opcje
Opcje wewnętrzne:128/256 MB SDRAM DIMM

Interfejs IEEE 1394
Adobe® PostScript® 3TM

Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b)
Moduł drukarki / skanera

Moduł telefaksu
Opcje zewnętrzne: Pokrywa oryginałów 

Automatyczny podajnik 
odwracający dokumenty

2 x kaseta na 500 arkuszy papieru
Kaseta dużej pojemności na 2.000 arkuszy

100 arkuszowy podajnik ręczny
Przepływowy automatyczny zespół dupleksu

Finisher na 500/1.000 arkuszy
Jedno-półkowa taca

Przesuwna taca sortująca

Oprogramowanie 

(znajdujące się w zestawie*)
SmartNetMonitorTM

DeskTopBinderTM V2 Lite
ScanRouterTM V2 Lite
* Z opcją drukarki/skanera

Informacje odnośnie dostępności modeli, wyposażenia
opcjonalnego i oprogramowania, można uzyskać u
lokalnych dostawców sprzętu firmy Ricoh.

Specyfikacja

Ricoh jest przekonany o istotnej roli zachowywania
cennych zasobów naturalnych ziemi. 

Wszystkie użyte nazwy marek oraz produktów są
znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.

Dane techniczne oraz wygląd zewnętrzny mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Kolorystyka
produktu może różnić się od kolorów
przedstawionych w niniejszej broszurze.

Ricoh informuje, że niniejszy 
produkt spełnia wymagania 
programu ENERGY STAR 
odnośnie efektywnego 
wykorzystania energii.

RICOH EUROPE B.V. Groenelaan 3, P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen, The Netherlands. Phone: +31 (0)20-5474111 Fax: +31 (0)20-6418601 W celu uzyskania dodatkowych informacji, 
prosimy skontaktować się z:

www.ricoh-europe.com
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ISO9001 Certified
JMI-0125

QS Accreditation
 R009

RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl


