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MP 2014AD

A3 FF MFP

Mono MFP

MP2014D

20 Fekete-fehér
lap/pe

MP2014AD

20 Fekete-fehér
lap/pe



Modern tulajdonságok gazdaságos áron

A Ricoh MP 2014 A3-as fekete-fehér nyomtató gyors, 20 lap/perces sebességével a dokumentum-

folyamatok maximális hatékonyságát biztosítja irodájában. A teljes tulajdonlási költség alacsony, hiszen a

gazdaságos kezdeti beruházási díj mellett az MP 2014 alacsony üzemeltetési költségeket kínál. Az

energiatakarékos gomb azonnal alvó üzemmódba helyezi az MP 2014 készüléket, ezzel csökkentve

villanyszámláját. Ez a megbízható MFP masszív teljesítményével kielégíti az igényes irodai

környezeteket. A maximális rendelkezésre állási idő professszionális képalkotást biztosít.

A személyi igazolvány szkennelési funkció az irat mindkét felét egy oldalra olvasssa be, így időt takarít meg

Szabja testre a két gyorsbillentyűt, hogy hamar hozzáférhessen a gyakran használt feladatokhoz

Az automatikus kétoldalas másolás csökkenti a papírköltségeket

Az MP 2014AD automatikus dokumentum-adagolója felgyorsítja a másolást és szkennelést

A gazdaságos árnak és az alacsony üzemeltetési költségnek köszönhetően az MP 2014 költséghatékony

megoldást jelent



Alacsony üzemeltetési költségek értékes
tulajdonságokkal párosulva

Alacsony teljes tulajdonlási költség

Az MP 2014 igazán versenyképes működési
költségeket kínál, így pénzt takarít meg Önnek. A
kellékanyagok költsége a piac leggazdaságosabb
árai között szerepel. Az alapkiépítésben elérhető
kétoldalas nyomtatás szintén csökkenti a
papírköltségeket és az ökológiai lábnyomot.

Időspóroló tulajdonságok

Az olyan kimagaslóan produktív tulajdonságok,
mint a személyi igazolvány szkennelése,
leegyszerűsítik a másolási és nyomtatási
feladatokat. A gyorsbillentyűk által egy érintéssel
előhívhatja a gyakran használt feladatokat a
maximális hatékonyság érdekében. A mappába
nyomtatásnak köszönhetően a gyakran használt
dokumentumokat biztonságosan tárolhatja és egy
gomb megnyomásával el is érheti azokat.

A színes szkennelés csökkenti az
iktatást

Szkenneljen színes eredetiket PC-re, e-mailbe
vagy mappába a hatékony kommunikációért. Az
akár 600 dpi felbontású szkennelés által kiváló
minőségben tárolhatja elektronikus úton
dokumentumait. Az elektronikus dokumentum-
iktatás tárolási helyet szabadít fel, így csökkenti a
papírhasználatot.

Produktív továbbítás, megbízható
multifunkciós eredmény

A hatékonyan megtervezett papírútnak
köszönhetően rábízhatja magát az MP 2014-re,
amikor csak szüksége van rá. Az alapkiépítésben
elérhető 'plug-and play' USB-kapcsolat által
közvetlenül a számítógépéről nyomtathat.
Opcionális hálózati interfész is elérhető, ha
szeretné az MP 2014-et megosztani
munkatársaival.



MP 2014D / MP 2014AD
MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő: 31 másodperc
Az első oldal elkészítésének
ideje:

Fekete-fehér: 8,8 másodperc

Folyamatos nyomtatási
sebesség:

Fekete-fehér: 20 lap/perc

Memória: Alapkiépítésben: 256 MB
Méretek (Sz x Mé x Ma): 587 x 581 x 461/537 mm
Súly: 29/33,5 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás: Lézersugaras szkennelés &
elektro-fotografikus nyomtatás

Többpéldányos másolás: Legfeljebb 99 példány
Felbontás: 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Zoomolás: 50%-tól 200%-ig

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: GDI
Nyomtatási felbontás: GDI (600 dpi)
Interfészek: Alapkiépítésben: USB 2.0

Opció: Ethernet
Hálózati protokollok: Opció (TCP/IP)

SZKENNER

Beolvasási sebesség: 200 dpi: Színes (A4), Fekete-fehér
(A4)

Felbontás: Alapkiépítésben: 100 - 600 dpi
Fájlformátum: Egyoldalas TIFF, Egyoldalas JPEG,

Egyoldalas PDF, Többoldalas TIFF,
Többoldalas PDF

A csomagban szállított meghajtó
programok:

Network TWAIN

Szkennelés (Opció): E-mail (Requirement), Mappa
(Protokoll támogatás)

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret: Standard papírtálcák: A3, A4, A5, B4,
B5
Kézi adagolótálca: A3, A4, A5, A6, B4,
B5, B6

Bemeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 350 lap
Maximum: 1350 lap

Kimeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 250 lap
Papírsúly: Standard papírtálcák: 52 - 105 g/m²

Kézi adagolótálca: 52 - 216 g/m²
Duplex egység: 64 - 105 g/m²
ADF: 64 - 128 g/m²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Maximum: Kevesebb mint 950W
Készenléti mód: 100/110 W
Alacsony energiafogyasztású
üzemmód: 48,3/47,8 W
Készenléti állapot: Áramforrás (2,8 W),
Visszaállítás (20 mp.)
TEC (Tipikus áramfogyasztás):
1,5/1,52 kWh

OPCIÓK

500 lapos papíradagoló, Kézi adagoló tető, Gépasztal, Hálózati vezérlő

KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás: Fekete: 4 000 nyomat
Toner cartridge (nagy kapacitás): Fekete: 12 000 nyomat

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi
viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001
tanúsítás, ISO27001
tanúsítás
A szövegben szereplő márka-
és/vagy terméknevek a
megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei. A termék külső
megjelenése és műszaki
adatai külön értesítés nélkül
megváltoztathatók. Az
aktuális termék színe eltérhet
a prospektusban látottaktól. A
prospektusban látható képek
nem valódi fényképek, ezért
apró részletek eltérhetnek a
látottaktól.
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