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Akıllı yoldan üretkenlik.
Çalışma gruplarınızın dijital ve basılı kopya dokümanları hızlı ve kolay bir şekilde üretmesi gerekiyor.
Parmaklarınızın ucunda şirketinizin karşılayabileceği basit ama akıllı çözümler istiyorsunuz. Çok yönlülük,
kullanım kolaylığı ve gelişmiş doküman işleme özelliklerini birleştiren, genişletilmiş profesyonel kaliteli
siyah beyaz A3 MFP serimiz işinizi ön sıralara taşımak için akıllıca bir yol sunuyor.
Sezgisel 10,1 inç dokunmatik panele sahip Akıllı İşletim Paneli verimi artırır ve iş akışını geliştirir
Intel işlemci, daha hızlı sonuçlar / daha hızlı işlerle üretkenliğinizi arttıracak
1000 yapraklık hibrit sonlandırıcıdaki harika sonlandırıcı seçenekleri, hepsi bir arada çözümler (zımbalı ve
zımbasız sonlandırıcı) ve dahili iç katlayıcı
İşe özel yenilikçi uygulamalar indirebileceğiniz uygulama sitemize anında erişim
Uyku modunda düşük güç tüketen çevre dostu makineler

İstediğiniz şekilde çalışın.

Karmaşıklığı kolay hale getirir.

Şirketinizde her şeyin sorunsuz olmasını istersiniz.
Kuruluşunuzun çalışma şeklini kökten değiştirmek
için bu seride yenilikçi teknolojiye yer verdik.
Aslında gelişmiş kullanılabilirlik, arttırılmış
üretkenlik ve yüksek seviyeli çözüm yetenekleri
yalnızca bir başlangıç.

Çalışanlar, ister tek ister çok sayfalı doküman
biçimlerinde olsun, her türlü tarama, kopyalama ve
yazdırma gereksinimi ile hızlı ve sezgisel bir
şekilde başa çıkabilmelidir. Akıllı dokunmatik
ekran işlemi, hızlı tarama, gelişmiş doküman
besleme, artı hibrit sayfa sonlandırma ve katlama
seçeneklerini bir araya getiren bu hepsi bir arada
seri ile bunları yapabilirsiniz. İş akışı yönetimi hiç
bu kadar kolay olmamıştı.

Dokunun. Sürükleyin. Ve iş akışını artırın.
10.1 inçlik Akıllı İşletim Paneli sezgisel dokunma ve sürükleme işlemi sunarak
zamandan ve efordan tasarruf sağlar. Kopyalama ve tarama gibi genel işlevleri tek
bir dokunuşla gerçekleştirin. Panel ayrıca tam Internet tarayıcı kabiliyeti sunar. Hatta
ana ekranı en çok kullandığınız işlevlerle özelleştirebilir, diğer taraftan genel olarak
kullanılan işlevlere tek dokunuşla erişim özelliğini koruyabilirsiniz. Gelişmiş düzen ve
sonlandırma işlemlerini yapılandırmak için ekranda yönlendirmeler ve anlaşılır ön
izlemeler vardır.

Cihazın yeteneklerini uygulamalarla genişletin.
Ricoh akıllı uygulamaları ile MFP işlevselliğini özelleştirin ve daha
da genişletin. Uygulama sitemizde, hızlı baskı alma uygulamasında
iş akışını ve doküman paylaşımını geliştirecek, yazdırma
kuyruğunu, yazıcı durumunu ve kağıt kasetleri hakkındaki bilgileri
görüntüleyecek bir dizi işe özel uygulama yer alır. Akıllı İşletim
Paneli aracılığıyla doğrudan indirin ve otomatik olarak yükleyin.

Mobil aygıtlarla daha fazlasını yapın.
Mobil akıllı aygıtlar aracılıyla doğrudan MFP ile doküman alış verişi
yaparak zamandan ve efordan tasarruf edin. Dosyaları yazdırın,
tarayın, kaydedin ve e-posta ile gönderin. İş gücünüz gelişmiş
üretkenlik özelliklerine artık daha etkili ve güvenli bir şekilde
erişecektir.

Daha fazla fırsat. Daha az masraf.
Güçten tasarruf edin. Paradan tasarruf edin.
Tüm modeller gelişmiş kullanılabilirlik ve gelişmiş üretkenlik içeren
“1.0 saniyede çalışmaya hazır” sistem ile birlikte gelir. MFP'ler
onlarla etkileşime girer girmez harekete geçer, yani makinenin
ısınması için daha az süre beklersiniz. Güç tüketimini otomatik
olarak en aza indiren verimli bir uyku modu özelliği ile işletim
maliyetlerini azaltın.

Yeniliğin yüksek maliyetli olması gerekmez.
Olağanüstü dayanıklı yenilikçi teknolojilerle dolu ve çevre dostu
özelliklerle donatılmış cihazlar, yalnızca her işlevde verimli olmakla
kalmayıp ayrıca sürdürülebilir de olan bir MFP almanızı sağlıyor.
Toplam enerji tüketiminiz hiç daha düşük olmamıştı.

Arttırılmış kullanılabilirlik. Gelişmiş
üretkenlik.
Yüksek üretkenlik artık kolayca
yönetilebilir.
Yüksek hızlı işler sağlam ve güvenilir desteğe
ihtiyaç duyar. Aylık 4.000-15.000 kopya yazdırma
hacimleri sunan bir seri ile her ihtiyaca göre bir
model var. Intel işlemci ve yüksek kapasiteli
kasetler her türlü işi hızlı şekilde işleyip çıktı
almanıza yardımcı olurken, gürültüsüz başlatma ise
iş yerinde oluşabilecek rahatsızlıkları önler.

Hızınızı seçin.
Günlük ofis görevleri için 25, 30 ve 35 say/dak
modelleri inceleyin. Ya da hızlı döngüler ve daha
yüksek talepli iş akışları için 40, 50 ve 60 say/dak
arasından seçim yapabilirsiniz. Her departmanla
mükemmel şekilde eşleşen, çok yönlü, güvenilir,
son derece kullanışlı, profesyonel kalitede siyah
beyaz bir MFP almak için daha kolay bir yol yok.

Daha fazla sonlandırma seçeneği.
Dahili ya da harici pazar için çekici yan ürünler
oluşturmak artık çok kolay. İsteğe bağlı hibrit
sonlandırıcı hem zımbasız hem de zımbalı
sonlandırma özelliğinin yanı sıra z-katlama, yarım
katlama, dışa doğru üç katlama ve içe doğru üç
katlama gibi çeşitli stillerde belgeleri hazırlayabilen
çoklu katlama özellikleri olan bir sonlandırıcı
sunabilir.

Çok yönlü ve üretken çözüm

1 Akıllı 10.1 inç Akıllı İşletim Paneli

4 Güçlü Intel işlemci

2 1.000 yapraklık zımbalı ve zımbasız hibrit
sonlandırıcı

5 Yüksek hızda tek geçişte çift taraflı tarayıcı

3 Farklı stiller için çoklu katlama özellikli
sonlandırıcı

6 4.700 yaprağa kadar yüksek kağıt kaseti
kapasitesi

MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055/Modelleri
TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL
Isınma süresi:

Donanımla gelen sürücüler:

Network TWAIN

Tarama Hedefi:

E-postaya, Klasöre

20 saniye

İlk baskı hızı:

4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 saniye

Sürekli baskı hızı:

Dakikada 25/30/35/40/50/60 sayfa

FAKS

Hafıza:

2 GB

Devre:

PSTN, PBX

HDD:

320 GB

Uyumluluk:

ITU-T (CCITT) G3

Boyutlar (G x D x Y):

ARDF ile: 587 x 684 x 913 mm
SPDF ile: 587 x 684 x 963 mm

Çözünürlük:

Ağırlık:

ARDF ile: 71 kg
SPDF ile: 76,5 kg

Standart: 8 x 3,85 satır/mm, 200 x 100
dpi, 8 x 7,7 satır/mm, 200 x 200 dpi
Seçenek: 8 x 15,4 satır/mm, 400 x 400
dpi, 16 x 15,4 satır/mm, 400 x 400 dpi

Güç kaynağı:

220 - 240 V, 50/60 Hz

İletim hızı:

G3: 2 saniye (200 x 100 dpi, JBIG), 3
saniye (200 x 100 dpi, MMR)

FOTOKOPİ
Fotokopi:

Lazer tarama ve elektrofotografik baskı

Çoklu kopyalama:

Maks. 999 kopya

Çözünürlük:

600 dpi

Yakınlaştırma:

%1'lik adımlarla %25'ten %400'e

YAZICI
Yazıcı dili:

Standart: PCL5e, PCL6, PostScript®
3™ (emülasyon), PDF direct
(emülasyon)
Opsiyonel: Orijinal Adobe
®PostScript®3™, XPS, PDF, IPDS,
PDF Direct from Adobe®

Baskı çözünürlüğü:

Maksimum: 1200 x 1200 dpi

Arayüz:

Standart: SD yuvası, USB Ana
Bilgisayar I/F, Ethernet 10 base-T/100
base-TX/1000 base-T
Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), İkinci Ağ Arayüzü için
USB Sunucusu, Çift yönlü IEEE
1284/ECP, USB 2.0 (B Tipi)

Ağ protokolü:

TCP/IP: IP v4, IP v6

Windows® ortamları:

Windows® Vista/7/8/8.1/10,
Windows® Server
2008/2008R2/2012/2012R2

Mac OS ortamları:

Macintosh OS X v10.7 veya üstü

UNIX ortamları:

UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux: 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
IBM® AIX: 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1

SAP® R/3® ortamları:

SAP® R/3®

Diğer desteklenen ortamlar:

NDPS Gateway
OS/
400 Host Print Transform kullanan AS/
400®
IBM iSeries

TARAYICI
Tarama hızı:

Modem hızı:

Maksimum: 33,6 Kbps

Hafıza kapasitesi:

Maksimum: 60 MB

KAĞIT KULLANIMI
Tavsiye edilen kağıt boyutu:

Standart kağıt kaset(ler)i: A3, A4, A5,
A6, B4, B5, B6

Kağıt giriş kapasitesi:

Standart: 1.200 yaprak
Maksimum: 4.700 yaprak

Kağıt çıkış kapasitesi:

Maksimum: 1.625/1.625/1.625/3.625/
3.625/3.625 yaprak

Kağıt ağırlığı:

52 - 300 g/m²
- g/m²

EKOLOJİ
Güç tüketimi:

Maksimum: 1.600/1.600/1.600/1.780/
1.780/1.780 W
Hazır modu: 58,3/58,3/58,3/48,8/
48,8/48,8 W
Uyku modu: 0,84/0,84/0,84/0,82/
0,82/0,82 W'tan daha az
TEC (Genel Elektrik Tüketimi): 0,9/1,1/
1,4/1,7/2,3/2,8 kWs

OPSİYONEL
ADF tutacağı, 1 x 550 yapraklık kağıt kaseti, 2 x 550 yapraklık kağıt kaseti,
2000 yapraklık yüksek kapasiteli kaset, 1500 yapraklık yan yüksek
kapasiteli kaset, Köprü ünitesi, 1000 yapraklık Hibrit sonlandırıcı, 3000
yapraklık sonlandırıcı, Dahili sonlandırıcı, Zımbasız zımbalayıcılı dahili
sonlandırıcı, 1000 sayfalık kitapçık sonlandırıcı, 2000 sayfalık kitapçık
sonlandırıcı, Delgeç kitleri, Dahili ayırma tepsisi, Tek raflı kaset, Yan kaset,
Kaster tablası, Alçak dolap, Çift yönlü IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE
802.11a/g/n), Sayaç arayüzü, Dosya formatı dönüştürücüsü, Anahtar
sayaç aralığı, Kart okuyucu aralığı, Faks Bağlantı Ünitesi, Faks imleyici,
Faks belleği, Faks seçeneği, SAP için Unicode Yazı Tipi Paketi, OCR
Ünitesi, Smart Card Okuyucu Yerleşik Ünitesi, Gelişmiş güvenlik HDD,
Klavye braketi, USB Cihaz Sunucusu, G3 Arayüz ünitesi, Genişletilmiş
USB kartı, Dahili çoklu katlama ünitesi

SARF MALZEMELERİ
ARDF: Dakikada maksimum 80 orijinal
SPDF:
Dakikada maksimum 110 (tek taraflı)/1
80 (dubleks) orijinal

Toner hedef verimi (A4/LT, %6
kapsam):

Çözünürlük:

Maksimum: 600 dpi

Orijinal boyutu:

A3
A4
A5
B4
B5

Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için lütfen
yerel tedarikçinize danışın.

www.ricoh.com.tr

Siyah: 24.000 prints (25/30/35 ppm),
37.000 prints (40/50/60 ppm)

ISO9001 onaylı, ISO14001
onaylı, ISO27001 onaylı
Tüm marka ve/veya ürün
adları kendi sahiplerinin ticari
markalarıdır. Teknik özellikler
ve dış görünüm haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
Asıl ürünün rengi broşürde
gösterilen renkten farklı
olabilir. Bu broşürdeki
görseller gerçek fotoğraflar
değildir ve detaylarda ufak
farklılıklar görünebilir.
Telif Hakkı © 2018 Ricoh
Europe PLC. Tüm hakları
saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/
veya sayfa düzeni Ricoh
Europe PLC'nin önceden
yazılı izni olmadan kesinlikle
değiştirilemez ve/veya
uyarlanamaz, kısmen veya
tamamen kopyalanamaz ve/
veya başka işlerle
birleştirilemez.

