Impressora multifunções A3 a cores

MP C2003SP
MP C2003ZSP
MP C2503SP
MP C2503ZSP

Copiador

Impressora

Scanner

Fax

MP C2003SP

20
ppm

Preto
Cores

MP C2503SP

25
ppm

Preto
Cores

MP C2003ZSP

20
ppm

Preto
Cores

MP C2503ZSP

25
ppm

Preto
Cores

Aumente a sua produtividade e reduza o seu
impacte ambiental
Aumente a produtividade do seu escritório com o multifunções A3 a cores topo de gama da Ricoh. Melhore
o seu fluxo de trabalho com o finalizador integrado, o agrafador sem agrafos e o leitor de smart cards. Poupe
tempo com o reduzido tempo de aquecimento, velocidade da primeira impressão e com as funções de cópia
de cartão ID e PDF pesquisável. Simultaneamente ajude a reduzir o impacte ambiental com o baixo
consumo energético, definição de quotas de utilização e programação para ligar/desligar. Em suma, o MP
C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP dá resposta a todas as suas necessidades de fluxo
de trabalho e ajuda-o a tornar-se mais produtivo todos os dias, sempre de uma forma ambientalmente
responsável.
Reduzido tempo de aquecimento e rápida velocidade da primeira impressão
Inovador painel de operação tátil (opcional)
Controladora avançada para máximo desempenho
Excelente qualidade de imagem
Agrafador sem agrafos único

Aumente a sua produtividade

Reduza o impacte ambiental

Os MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP
C2503ZSP foram concebidos para simplificar o seu
fluxo de trabalho e aumentar a sua eficácia através
de um melhor desempenho e simplicidade de
utilização. Verá que passará a ser muito mais
produtivo conseguindo simultaneamente produzir
documentos com um aspeto profissional que nunca
pensou ser possível.

A filosofia da Ricoh visa assegurar o máximo
desempenho com o mínimo impacte ambiental. Os
MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP
C2503ZSP são excelentes exemplos desta
abordagem. O consumo energético durante o
funcionamento é o menor do seu segmento. O
modo de suspensão permite reduzir ainda mais o
consumo energético. A gestão de toner e de papel é
feita de uma forma eficiente para poupar recursos.
Sempre que possível são utilizados componentes
reciclados e em bioplástico.

Atrativos e fáceis de utilizar
Operação simples por toque
Estes equipamentos levam a simplicidade de utilização a um outro
nível. O seu ecrã tátil opcional é semelhante ao de um iPad ou
equipamento Android o que torna a sua utilização simples e rápida. A
operação é similar à de outros multifunções Ricoh, o que reduz a
necessidade de formação dos clientes. Poupe tempo predefinindo
definições frequentemente usadas na página inicial.

Uma combinação perfeita para escritórios
modernos
Finos e elegantes, estes atrativos multifunções vão melhorar o
aspeto de qualquer escritório sem ocupar muito do valioso espaço
disponível. Também são extremamente silenciosos. A estrutura de
design inteligente permite reduzir o ruído dos elementos móveis. As
ventoinhas não funcionam durante o modo de suspensão. E, após
recuperar do modo de suspensão as peças que não precisam de
entrar em movimento permanecem em repouso!

A versatilidade que procura
Estes multifunções suportam o popular formato SRA3 que lhe
permite imprimir marcas de corte para uma revisão mais rápida e
eficiente. Na operação em simplex o equipamento utiliza papéis até
300 g/m² (duplex = 169 g/m²). A impressão em envelopes é simples
com um alimentador de envelopes standard disponível para a
segunda bandeja.

Funcionalidades avançadas para melhorar
o seu fluxo de trabalho digital
Poupe tempo na procura de documentos e envio
de faxes
Com a função de PDF pesquisável reduza o desnecessário e
frustrante tempo gasto à procura de documentos. Pode procurar um
documento introduzindo uma palavra específica que aparece no
texto. Envie faxes remotamente com o excelente fax remoto
integrado.

Super prático
Imprima a partir de USB/SD ou utilize o leitor de Smart Cards
integrado. Pode também copiar ambos os lados de um cartão de
identificação de um lado da folha com a função de Cópia de cartão
ID.

Uma forma inovadora de agrafar
O agrafador sem agrafos único da Ricoh permite-lhe juntar até cinco
páginas sem utilizar agrafos. Isto permite poupar recursos, não
precisa de remover agrafos quando pretende destruir documentos e
não existe o risco dos agrafos riscarem o vidro de exposição durante
a digitalização de documentos. Esta opção será extremamente útil
em ambientes onde os agrafos podem constituir um perigo, como na
indústria alimentar, no setor da saúde ou em escolas.

Finalização com estilo
Crie documentos profissionais impressionantes com o finalizador
interno. Aumente a capacidade total acrescentando uma bandeja de
saída interna por cima do finalizador, sem aumentar a área ocupada
pelo equipamento.

Desempenho elevado com impacte
ambiental reduzido
Imagem com qualidade surpreendente
O controlo do processo em tempo real estabiliza a
densidade da cor e assegura uma qualidade de
imagem surpreendente. As vibrações são
eliminadas o que assegura imagens perfeitas.
Elevada nitidez do texto e possibilidade reduzida de
efeito halo. As cores podem ser perfeitamente
ajustadas; as imagens "antes" e "depois" permitemlhe ajustar facilmente as imagens para resultados
perfeitos.

Altamente eficientes
Aumente o seu ritmo de trabalho e produtividade
utilizando as funções da controladora GWNX da
Ricoh tais como fax remoto, impressão a partir de
USB/SD, definição de quotas de utilização, página
principal personalizável e ecrã de informações. O
Distributed Scan Management permite definir
automaticamente condições de digitalização e
destinos - mais uma vez permitindo poupar tempo e
aumentar a eficiência.

Manutenção simples
As animações em tempo real simplificam a
resolução de encravamentos e um mecanismo
inovador assegura uma alimentação suave do
papel.

Multifunções ambientalmente
responsáveis
O valor TEC destes equipamentos está entre os
mais baixos do setor. O consumo energético em
modo de suspensão é também um dos mais baixos
da indústria. Basta olhar para o painel de operação
para saber quanto papel poupou graças aos
indicadores com animação. Basta olhar para o painel
de operação para saber quanto papel poupou graças
aos indicadores com animação. A utilização de
bioplásticos e de aço de fornos elétricos reduza a
pegada ecológica destes equipamentos.

A sua solução de fluxo de trabalho digital

1 Painel de operação tátil (opcional)

6 Leitor de Smart Cards integrado

2 Agrafador sem agrafos (opcional)

7 Alimentador de envelopes para a segunda
bandeja

3 Fácil acesso para manutenção
4 Finalizador interno
5 Bandeja de saída interna

8 Peças em bioplástico e aço de fornos elétricos

MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FAX

GERAL
Tempo de aquecimento:

19/69/19/69 segundos

Circuito:

Velocidade da primeira cópia:

Cor integral: 7,6/7,6/7,5/7,5 segundos
Preto: 5,4/5,4/5,3/5,3 segundos

Compatibilidade:

ITU-T (CCITT) G3

Resolução:

8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi

Velocidade de produção contínua: Cor integral: 20/20/25/25 páginas por
minuto
Preto: 20/20/25/25 páginas por minuto
Memória:

Standard: 1,5 GB
Máximo: 2 GB

Disco rígido:

250 GB

Dimensões (L x P x A):

587 x 685 x 913 mm

Peso:

81 kg

Fonte de alimentação:

220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIER
Copying process:

Dry electrostatic transfer system

Velocidade de transmissão:

B5: 2 segundo(s)

Velocidade do modem:

Máximo: 33,6 Kbps

Capacidade de memória:

Standard: 4 MB
Máximo: 28 MB

SUPORTES DE PAPEL
Formato de papel recomendado: Standard (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6),
Opcionais (SRA3)
Máximo:

2 300 folhas

Capacidade de saída de papel:

Máximo: 625 folhas

Gramagem do papel:

52 - 300 g/m²

Multiple copying:

Up to 999 copies

Resolution:

600 dpi

ECOLOGIA

Zoom:

From 25% to 400% in 1% steps

Consumo de energia:

IMPRESSORA
Linguagem da impressora:

Standard: PCL5c, PCL6, Impressão
direta de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF)
Opcionais: Adobe® PostScript® 3™,
PictBridge

Resolução de impressão:

Máximo: 1200 x 1200 dpi

Interface:

Standard: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10
base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet,
Ethernet 1000 Base-T
Opcionais: IEEE 1284 bidirecional,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth

Protocolo de rede:

Standard: IP v4, IP v6
Opcionais: IPX/SPX

Ambientes Windows®:

Windows® XP
Windows® Vista
Windows® 2000
Windows® Server 2003
Windows® Server 2003R2
Windows® Server 2003
Windows® Server 2008R2
Windows® Server 2012

Ambientes Mac OS:

Macintosh OS X Nativo v10.5 ou
posterior

Ambientes UNIX:

UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Ambientes Novell® Netware®:

v6.5 ou posterior

Ambientes SAP® R/3®:

SAP® R/3®

SCANNER
Velocidade de leitura:

Máximo de 54 originais por minuto

Resolução:

Máximo: 600 dpi

Formato do original:

A3, A4, A5, B4, B5

Drivers incluídos:

TWAIN de rede

Scan to:

E-mail: SMTPPOPIMAP4
Pasta: SMBFTPNCP

www.ricoh-europe.com

PSTN, PBX

Máximo: 1 470 W
Modo pronto: 240 W
Modo de suspensão: 1 W
TEC (Consumo Eléctrico Normal): 701/
753/889/939 W/h

SOFTWARE
Standard:

SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opcional:

GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode Font Package for
SAP, Remote Communication Gate S
Pro

OPÇÕES
Tampa do vidro de exposição, Pega do ADF, 1 x bandeja de papel de 550
folhas, 2 x bandeja de papel de 550 folhas, Finalizador para 500 folhas,
Finalizador interno com agrafador sem agrafos, Kit de furação para
finalizador de 500 folhas, Bandeja interna de separação em espinha,
Bandeja de saída interna, Mesa de suporte, IEEE 1284 bidirecional,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge,
PostScript3, Unidade de browser, Conversor do formato de ficheiros,
Suporte para leitor de cartões, Copy Data Security Unit, Unidade de ligação
de fax, Carimbo de fax, Opção de fax, Unicode Font Package for SAP,
Unidade de OCR, Unidade Smart Card Reader (integrada), Unidade SRA3

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e
software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
comerciais dos respetivos
proprietários. As
especificações e o aspeto
externo estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio. A
cor do equipamento pode
variar da cor apresentada no
catálogo. As imagens neste
catálogo não são fotografias
reais e podem existir
pequenas diferenças de
pormenor.
Copyright © 2013 Ricoh
Europe PLC. Todos os direitos
reservados. Este catálogo, os
seus conteúdos e/ou
disposição não podem ser
modificados e/ou adaptados,
copiados parcialmente ou no
todo e/ou incorporados
noutros trabalhos sem a prévia
permissão por escrito por
parte da Ricoh Europe PLC.

