Compacte A3-multifunctionals

Compact en betaalbaar
De stijlvolle Aficio™MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP zijn zwart-wit A3multifunctionals voorzien van geavanceerde functies voor voordelig kopiëren, lokaal printen via USB, fax
verzenden en via een netwerk scannen. Dit alles past in een compacte machine; dit zijn de kleinste A3multifunctionals op de markt. Met een korte opwarmtijd en hoge snelheid zorgen deze systemen voor een
hogere kantoorproductiviteit. De veelzijdigheid wordt nog extra benadrukt door de standaard duplexfunctie,
de mogelijkheid in kleur te scannen, de enorme papiercapaciteit en de mogelijkheid om verschillende
papiersoorten te verwerken. Deze A3-multifunctionals bieden u de functionaliteit die u wenst voor een
betaalbare prijs.
Buitengewoon compact om waardevolle kantoorruimte te besparen
Uitgebreide controllerspecificaties voor nog meer functionaliteiten
Snel: tot 33 pagina's per minuut
Standaard netwerkgereed (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP)
Bevat de nieuwste beveiligingsfuncties

Innovatieve multifunctionaliteit
RUIMTEBESPAREND
Dankzij Ricoh's innovatieve design zijn dit de kleinste A3-multifunctionals op de markt. Zowel de optionele
interne finisher als de standaard enveloppeninvoer zijn ingebouwd; hierdoor zijn er minder uitstekende
onderdelen. De machines besparen dus kostbare kantoorruimte.

OPTIMALISEER UW PRODUCTIVITEIT
Deze systemen werken snel, efficiënt en feilloos. Ze hebben slechts 20 seconden nodig om op te warmen,
produceren de eerste afdruk/kopie in 5,4 seconden of minder en hebben een maximum snelheid tot 33
pagina's per minuut. Productiviteit wordt verder verhoogd door de papierlades met hoge capaciteit.

VERBETER UW WORKFLOW
Verspreid documenten snel door te scannen (in kleur) naar e-mail, FTP, SMB of NCP. Druk direct af vanaf
USB-geheugen of SD-kaart, zonder dat u uw computer hoeft aan te zetten. Deze systemen zijn ook
voorzien van faxmogelijkheden zoals een super G3-modem, internetfax, IP-fax en LAN-fax.

GEMAKKELIJK TE BEDIENEN
Het grote LCD kleuren-bedieningspaneel is gemakkelijk te gebruiken en biedt heldere, stap-voorstapinstructies, bediening en onderhoudshulp in 14 talen. Geniet van maximale bedrijfstijd dankzij de
toegang aan de voorkant voor het bijvullen van de papierlades. Hierdoor worden de vervangings- en
onderhoudswerkzaamheden versneld.

GEMAKKELIJK NETWERKEN
De MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP zijn geïnstalleerd met Ricoh’s App2Me softwareplatform, waarop
Ricoh-widgets gebruikt kunnen worden (optioneel voor MP 2852/MP 3352). Wanneer deze softwareapplicaties zijn geïnstalleerd op een aangesloten computer, laptop of compatibele smartphone, worden
deze automatisch herkend door een MFP die uitgerust is met App2Me. Deze systemen bieden ook
naadloze netwerkintegratie dankzij de standaard netwerkinterfacecard (MP 2352SP/MP 2852SP/MP
3352SP) en ze ondersteunen snel ethernet 10/100BaseTX. Met de snelle USB 2.0 interface kunt u
eenvoudig ter plekke afdrukken.
ZEER VEILIG
Al deze systemen bevatten de nieuwste beveiligingsfuncties om tegemoet te komen aan uw wensen op
dit gebied. Ze ondersteunen beveiligingsstandaard IEEE2600.1. Harde schijfcodering en harde
schijfoverschrijven zijn standaard kenmerken (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP); uw gegevens blijven
volledig beschermd aangezien alleen geautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot uw netwerk.

VEEL VERSCHILLENDE PAPIERSOORTEN
Met de twee standaard papierlades en een handinvoer voor 100 vellen hebben de systemen een
papiercapaciteit van 1150 vellen. Dit kan uitgebreid worden naar 3150 vellen door een bulklade van 2000
vellen toe te voegen. U kunt ook kiezen voor de ruimtebesparende interne finisher voor 500 vellen. Tot
de andere mogelijkheden horen een externe finisher voor 500 of 1000 vellen en een boekjesfinisher voor
1000 vellen. Dankzij de beste afbeeldingskwaliteit in hun klasse, kunt u zelf professionele, aansprekende
documenten maken met deze systemen.

MILIEUVRIENDELIJK
Bij Ricoh helpen wij u de impact die uw kantoor op het milieu heeft te verminderen, terwijl we tegelijkertijd
uw kosten omlaag brengen. Deze machines beschikken over milieuvriendelijke en kostenbesparende
eigenschappen, zoals een korte opwarmtijd, extra zuinige slaapstand, hoger tonerrendement, standaard
duplexfunctie en quota-instelling. Daarnaast zijn de producten van Ricoh Energy Star-gecertificeerd. Dit
betekent dat er minder CO2 wordt geproduceerd bij het opwekken van elektriciteit die nodig is om de
systemen van Ricoh te laten functioneren.

KOPIEERAPPARAAT

SOFTWARE

Kopieerproces:

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

Scannen met laserstralen &
elektrofotografisch printen
Kopieersnelheid:
23/28/28/33/33 kopieën per minuut
Resolutie:
600 dpi (600 x 600 dpi)
Opwarmtijd:
Minder dan 20 seconden
Uitvoersnelheid van de 1e afdruk: 5,4/4,5/4,5/4,5/4,5 seconden
Geheugen:
Maximum: 1 GB + 120 GB harde schijf
Papierinvoercapaciteit:
Maximum: 3150 vellen
Papieruitvoercapaciteit:
Maximum: 1625 vellen
Papierformaat:
A6 - A3
Papiergewicht:
Papierlade: 52 - 157 g/m²
Handinvoer: 52 - 157 g/m²
Duplexlade: 52 - 105 g/m²
Afmetingen (B x D x H):
587 x 653 x 829 mm (incl. ARDF)
Gewicht:
Minder dan 65 kg (minder dan 75 kg met
ARDF)
Netspanning:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
Maximum: Minder dan 1,6 kW

PRINTER
Afdruksnelheid:
Printertaal:
Resolutie:
Interface:

Netwerkprotocol:
Ondersteunde netwerken:

23/28/28/33/33 afdrukken per minuut
Standaard: PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct,
Optie: Adobe®, PostScript® 3™, IPDS
Maximaal 600 x 600 dpi
Standaard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100
base-TX, Optie: IEEE 1284, Wireless LAN
(IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit
Ethernet
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server
2008, Novell® NetWare® 6.5 of later, UNIX
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/
11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise,
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3, Macintosh X
v10.2 of later, NDPS Gateway Netware 6.5
(SP3 of later), IBM iSeries/AS400 using OS/
400 Host Print Transform, Citrix Presentation
Server 4.5/ Citrix XenApp 5.0

FAX (OPTIE)
Circuit:
Compatibiliteit:
Modemsnelheid:
Scansnelheid:
Geheugencapaciteit:
Geheugenback-up:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) internetfax,
ITU-T (T-38) IP-fax
Maximum: 33,6 Kbps
0,5 seconden (A4/SEF/standaard modus)
4 MB standaard, 36 MB max.
Ja

OVERIGE OPTIES
ARDF1 voor 50 vellen, Afdekklep1 , Papierlade van 1 x 550 vellen, papierlades van
2 x 550 vellen, LCT voor 2000 vellen, interne (fax)uitvoerlade, interne staffeluitvoer,
interne finisher van 500 vellen, externe finisher van 500 vellen, finisher van 1000
vellen, boekjesfinisher van 1000 vellen, perforatiekits, koppelmodule, optionele
harde schijf1 , geheugeneenheid1 , printer-/scannereenheid1 , printereenheid1 ,
verbeteroptie scanner, PostScript 3-eenheid, IPDS-eenheid, VM card1 , USB2.0/SDsleuf, faxoptie, G3 interface-eenheid, geheugeneenheid voor fax, Bluetoothinterface, IEEE 802.11 a/g interface, Gigabit-ethernetkaart, IEEE 1284
interfacekaart, Unicode-lettertypepakket, File Format Converter, browsereenheid,
tafel met zwenkwielen, kaartlezersteun, speciale ladehandgreep, tellerinterfaceeenheid, beugel voor sleutelteller, professionele softwareoplossingen
1

Alleen MP 2852/MP 3352.

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen,
optionele accessoires en software.

SCANNER
Scansnelheid:
Resolutie:
Origineelformaat:
Gebundelde drivers:
Scan to email:
Scan to folder:

Kleur: Maximaal 45 ipm
Zwart-wit: Maximaal 50 ipm
Maximaal 600 dpi
A5 - A3
Netwerk-TWAIN
SMTP, TCP/IP
SMB, FTP, NCP-protocol (met beveiligde
inlog)

ISO9001 gecertificeerd, ISO14001 gecertificeerd
Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld
in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.
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