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Vysoce spolehlivá A3 černobílá multifunkční zařízení
Spravujte dokumenty jinak, než to dělají ostatní. Ricoh A3 černobílá multifunkční zařízení jsou
navržena pro náročné potřeby středních a větších kanceláří. Umožňují pohodlný tisk, kopírování
a sdílení dokumentů. Můžete je použít jako informační portál a propojit s cloudovými službami přímo
z ovládacího panelu. Pomocí administračních nástrojů a aplikací můžete sledovat využití zařízení,
tiskové náklady a spotřebu energie. Široký sortiment příslušenství vám umožní rozšířit možnosti
zpracování a dokončování dokumentů.

• Rychle: vysoká rychlost prvního tisku, bleskové obnovení z režimu spánku
• Produktivně: až 60 černobílých kopií za minutu
• Snadno: zjednodušené ovládání pomocí dotykového panelu s technologií android
• Úsporně: minimalizace provozních nákladů pomocí funkcí snižujících energetickou náročnost
• Flexibilně: široké spektrum modelů se přizpůsobí všem požadavkům

Ochrana dokumentů
Rozšířené možnosti ověřování uživatelů
zabezpečí, aby se důvěrné dokumenty dostaly
jen to těch správných rukou. Dokumenty jsou
uloženy v paměti zařízení a teprve po zadání
hesla či ověření pomocí ID karty je umožněno
jejich vytisknutí. V kombinaci s šifrováním
datového přenosu a technologií přepisu dat vyhoví
zařízení Ricoh i těm nejpřísnějším bezpečnostním
standardům.

tivity. Social responsibility.
Používejte to, co již znáte

us sustain a better future.

Ricoh’s environmental

mmitment, Buyers Laboratory (BLI) has honoured Ricoh with
ficient A3 MFP Line of the Year. Based on the annual energy
etermined in BLI testing, Ricoh came out the clear winner,
from 39 percent to a remarkable 76 percent below the

Tato zařízení
mohou být ovládána
nejen pomocí
commitment
is obvious
běžného panelu s dotykovým displejem, ale
in its A3 line of MFPs …
nově i ovládacím panelem s displejem o velikosti
helping
users
realise android.
10,1 palce,
založeném
nato
technologii
greater
energy-savings
Můžete ovládat
a přizpůsobit
si klíčové funkce
without
vašeho zařízení
tak,sacrificing
jak jste zvyklí z mobilních
telefonů nebo
tabletů. Další možnosti a aplikace
productivity.”
k usnadnění práce a zvýšení produktivity jsou
k dispozici na Google Play Store.

Pete Emory, BLI director of
laboratory testing

50
MP
3554SP

76

62

%

%

Mimořádná spolehlivost

%

ption

Nová řada černobílých multifunkčních zařízeni
MP xx54 byla oceněná nezávislou mezinárodní
testovací kanceláří Buyers Lab International
(BLI) za mimořádnou spolehlivost, energetickou
efektivitu a vynikající ekologické ukazatele. Více
než dva měsíce testování a statisíce výtisků
prověřily zařízení Ricoh po všech stránkách.
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MPA3
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Efektivní partner při plnění obchodních výzev
Snižte si provozní náklady
S touto sérií multifunkčních zařízení dosáhnete
lépe plánovaných úspor. Nejnižší spotřeba ve své
třídě snižuje přímé náklady na provoz a krátký čas
obnovení z režimu spánku zvyšuje produktivitu
a efektivitu práce. Navíc je možné nastavit týdenní
cyklus režimu úspory energie, tak aby co nejvíce
vyhovoval potřebám kanceláře. Zařízení jsou
certifikována v nejnovější specifikaci ENERGY
STAR v2.0

Usnadněte si život
Efektivita a produktivita jsou druhá jména
multifunkčních zařízení Ricoh. Ve spojení
s jednoduchým administrativním rozhraním můžete
mít dokonalý přehled nejen o nákladech, ale
můžete sledovat i vytížení jednotlivých zařízení,
optimalizovat provoz a přizpůsobit jej specifickým
požadavkům jednotlivých uživatelů nebo týmů.
Automatické hlášení poruch a objednávání
spotřebního materiálu je samozřejmostí.

MP xx54 - chytrá, intuitivní, produktivní

1 Standardní 9“ dotykový displej (MP xx54SP)
nebo Ovládací panel Smart s technologií Android
o velikosti 10,1“(MP xx54ZSP)
2 Automatický oboustranný podavač s kapacitou
100 listů, nebo jednoprůchodový duplexní podavač
s kapacitou až 220 listů (MP 4054/5054/6054 ASP)
3 Standardní zásobníky papíru na 2x550 listů
4 Boční zásobník na 100 listů pro širokou škálu
typů a velikostí papíru
5 Vstupní kapacita až 4700 listů papíru - standardní
zásobníky 2×550 listů, tandemový zásobník 2000
listů a boční velkokapacitní zásobník 1500 listů

6 Dokončovací možnosti – finišery na 1000 a 3000
listů, finišery brožur na 1000 a 2000 listů, vnitřní
finišer na 500 listů (nelze pro MP 6054)
a bezsvorkový finišer pro 250 listů
(pouze pro MP 2554/3054/3554)
7 Vnitřní výstupní posuvný zásobník na 250 listů
(volitelně), jednopřihrádkový výstupní zásobník
na 125 listů (volitelně)

MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP
HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECNĚ

SKENER

Čas zahřívání:

14 sek.

Čas prvního výstupu:

4,6 / 4,6 / 4,3 / 4 / 2,9 / 2,9 sek.

Rychlost tisku:

25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 str./min.

Paměť:

2 GB

Rozlišení:

Max. 600 dpi

HDD:

320 GB

Fromát originálu:

A3, A4, A5, B4, B5, B6

Rozměry (š x h x v):

s ARDF: 587 × 680 × 913 mm

Ovladače:

Network TWAIN

s SPDF:587 × 680 × 963 mm

Skenování:

do E-mailu, složky, na USB, SD kartu

Hmotnost:

Rychlost skenování:

ARDF: Max. 80 orig./ min.
SPDF: Max. 110 orig./ min. (jednostr.)
SPDF: Max. 180 orig./ min. (oboustr.)

s ARDF: 68,5 kg
s SPDF: 74 kg

FAX

Napájení:

220-240 V, 50/60 Hz

Okruh (Circuit):

PSTN, PBX

Příkon:

Maximum: 1,78 kW

Kompatibilita:

ITU-T (CCITT) G3

Pohot. režim: 54,6 W (25/30/35),

Rozlišení:

8×3,85 řádků/mm, 200×100 dpi

81,4 W (40/50/60)

8×7,7 řádků/mm, 200×200 dpi

Režim spánku: 0,49 W (25/30/35),

Volitelně: 8×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi,
16×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi

0,51 W (40/50/60)

KOPÍRKA

Přenosová rychlost:

G3: 2 sek.

Rychlost modemu:

Max. 33,6 Kbps

Paměť:

Max. 60 MB

Technologie:

Černobílé laserové zařízení

Počet kopií:

Max. 999

Rozlišení:

600 dpi

PAPÍR

Zvětšení:

25-400% (po 1 %)

Doporučené formáty:

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Vstupní kapacita:

Max. 4700 listů

Výstupní kapacita:

Max. 3625 listů

Gramáž papíru:

Std. zásobníky: 60-300 g/m2

TISKÁRNA
Tiskové ovladače:

Standard: PCL5e, PCL6(XL), přímý tisk PDF
Volitelně: XPS, Adobe ® PostScript ®3™, IPDS

Boční zásobník: 52-300 g/m2

Rozlišení:

Max. 1200 1200 dpi

Duplex: 52-256 g/m2

Rozhraní:

Standard: USB 2.0, SD slot,
Ethernet10 base-T/100 base-TX,
Ethernet 1000

SOFTWARE
Standard:

Web Image Monitor

Volitelně: Bi-directional IEEE 1284,

Volitelně:

GlobalScan NX, Streamline NX, Card

Prostředí Windows ®:

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),

Authentication Package, Enhanced

Bluetooth, Additional NIC (2. port)

Locked Print, Unicode Font Package

Síťový protokol TCP/IP (IPv4, IPv6),
Volitelně: IPX/SPX

for SAP

Windows ® XP, Windows ® Vista,
Windows ® 8.1, Windows ® Server 2003,
Windows ® Server 2012,
Windows ® Server 2012R2

Prostředí Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.6 a novější

Prostředí UNIX:

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

Prostředí SAP® R/3 ®:

SAP® R/3 ®

Ostatní podpor. prostředí:

NDPS Gateway, AS/400 ® při použití
OS/400 Host Print Transform,
IBM iSeries

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zásobník papíru 1 550 listů, zásobníky papíru 2× 550 listů, velkokapacitní zás. na 2000 listů (tandemový), velkokapacitní zás. na 1500 listů (boční), jednotka přemostění, finišer na 1000 listů, finišer na 3000
listů, interní finišer, interní finišer s bezsvorkovým sešíváním, finišer
brožur na 1000 listů, finišer brožur 2000 listů, děrovačky, vnitřní výst.
posuvný zásobník, jednopřihrádkový výst. zásobník, boční výstupní
přihrádka, pojízdný podstavec, stolek, obousměrné rozhraní IEEE
1284, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth, Netware,
PostScript3, IPDS, jednotka prohlížeče, rozhraní počítadla, konvertor
formátu souborů, držák klíč. počítadla, držák čtečky karet, jednotka
faxu, faxová paměť, faxový značkovač, druhý Super G3 port, karta
bezdrátové sítě (IEEE 802.11a/g/n), jednotka OCR, vestavěná čtečka
karet, přímý tisk XPS, rozšířené zabezpečení HDD
Vnitřní finišer není určen pro model MP 6054.
Bezsvorkový finišer není určen pro modely 40/50/60.
Finišery na 2000 a 3000 listů nejsou určeny pro modely 25/30/35.
Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, údaje v tomto prospektu jsou
založeny na standardním papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m2.

Certifikace ISO 9001
Certifikace ISO 14001
Certifikace ISO 27001
Všechny značky a názvy produktů
jsou obchodními značkami jejich
právoplatných vlastníků.
Specifikace a vzhled produktu jsou
předmětem změny bez předchozího
upozornění. Barva skutečného
produktu se může lišit od vyobrazení
v prospektu. Obrázky nejsou
přesnými fotografiemi a některé
detaily mohou být odlišné.
Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC.
Všechna práva vyhrazena. Obsah
a rozvržení tohoto prospektu není
možné měnit, upravovat a kopírovat
a ani jej vkládat do jiných dokumentů
bez předchozího písemného souhlasu
společnosti Ricoh Europe PLC.
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