
Hurtige, prisvenlige og multitaskende løsninger



Fart, alsidighed, høj produktivitet – alt-i-én

Søger du en hurtig, værdiskabende løsning til kontoret, som også kan forbedre produktiviteten? Så er

Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF svaret! Få løst alle dine multitaskingopgaver med et bredt udvalg af

effektive funktioner som kopiering, scanning, udskrivning og fax. Spar tid med hurtig opvarmning samt

hastigheder på op til 20 sider/min. Beskyt følsomme data med den valgfri harddisk, der omfatter en

krypteringsenhed samt effektive sikkerhedsfunktioner til overskrivning af data. Du har mulighed for at

tilpasse MP 201SPF vha. vores "Software Development Kit". Enhederne er også kompatible med vores

avancerede workflow-løsninger, som er designet til at optimere dokumenthåndteringsprocesserne.

Hurtigt output ved op til 20 sider/min.

Omkostnings- og pladsbesparende multifunktionalitet (MP 201SPF).

Produktiv, miljøvenlig og energibesparende teknologi.

Kompatibel med avancerede workflow-løsninger (MP 201SPF).

Forbedret datasikkerhed (MP 201SPF).

Tilføj værdi til det moderne kontor
EFFEKTIVISÉR PRODUKTIVITETEN PÅ KONTORET

Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF er bygget til krævende kontormiljøer. De har en kort

opvarmningstid, den første udskrift leveres på 7,5 sekunder eller mindre, og printhastigheden er på op

til 20 sider/min. Disse hårdføre MFP'er indeholder også robuste, langtidsholdbare dele, der sikrer

maksimal oppetid. De leverer en hurtigt og driftsikker ekspedition, som sparer dig tid og forbedrer

produktiviteten.

KLAR MERE PÅ MINDRE PLADS

Du kan få alle de funktioner, du har brug for, i én enkelt enhed. Trods det kompakte og pladsbesparende

format indeholder vores MFP'er den nyeste, avancerede teknologi til kopiering, print, scanning og fax.

Dette er en ekstra fordel, der gør, at der selv på mindre kontorer, hvor pladsen er trang, kan udføres

avancerede multitaskningopgaver.

BRUGERDEFINÉR WORKFLOWET (MP 201SPF)

Udfør arbejdet, som det passer dig. MP 201SPF's funktioner kan tilpasses, så du kan oprette dine egne

integrerede applikationer vha. vores "Software Development Kit". Denne avancerede MFP er også

kompatibel med vores softwareløsninger, som fx GlobalScan NX, der bruges til at strømline processerne

og kontrollere dokumentdistributionen.

OPTIMÉR SIKKERHEDEN (MP 201SPF)

Vi har sørget for en høj og effektiv sikkerhed på vores MFP. Funktionerne omfatter netværksgodkendelse

samt IP-adressefiltrering til beskyttelse af dine data. Du er således garanteret sikker digital distribuering,

udskrivning og deling af informationer. Harddisken indeholder en krypteringsenhed, som sørger for, at

alle genererede data kodes ved overførsel til harddisken. Den indeholder også en sikkerhedsfunktion til

overskrivning af data, som forebygger og forhindrer misbrug af MFP'en samt eventuelle

informationslækager.



FREMSTIL PROFESSIONELLE DOKUMENTER (MP 201SPF)

Skab opmærksomhed omkring virksomheden. Fremstil knivskarpe, professionelt udseende dokumenter

vha. ægte Postcript 3 (standard) – omkostningseffektivt og inhouse. Farvescanning er også mulig med

Aficio™MP 201SPF, der kan håndtere mange forskellige medietyper. Således kan du hente et hvilket som

helst billede og indsætte det i en lang række dokumenter, som fx rapporter, nyhedsbreve og mailingslister.

Afslutningsvis kan du udskrive dine nye dokumenter i dit foretrukne papirformat med den ønskede

gramvægt.

TÆNK GRØNT - TÆNK OMKOSTNINGSEFFEKTIVT

Disse energibesprende MFP'er er godt nyt for både din virksomhed og miljøet. Brug standardduplex-

funktionen, og spar papir og strøm uden at nedsætte produktiviteten. Reducér derudover CO2-

udledningen med vores helt unikke lavenergitoner. Alt dette betyder, at der skal bruges meget mindre

energi til at køre disse maskiner. Skån miljøet, og skær ned på de samlede ejeromkostninger på samme

tid.

AVANCERET SCANNING OG FAX (MP 201SPF)

MP 201SPF er et gennembrud inden for vidensdeling på kontoret. Ud over at scanne direkte til e-mail og

netværksmapper kan der også scannes til USB. Derudover kommer den med state-of-the-art Super G3-

fax, internet-/IP-fax samt centraliseret LAN-fax til netværksbrugere. Få det hele i én avanceret løsning,

og spar tid, opnå sikker kommunikation, og oplev en mærkbar stigning i produktiviteten.

BRUGERVENLIG (MP 201SPF)

Vores funktionsrige MFP er nem og enkel at installere og bruge. Gør hverdagen nemmere med den hurtige

og enkle netværksadgang. Den indbyggede GW-controller behandler alle dine dokumenter og gør dem

klar til udskrivning. Der er også mulighed for konstant overvågning og håndtering af enhederne via

@Remote, vores internetbaserede supportløsning. Sidst men ikke mindst har du nem adgang til alle

MFP'ens funktioner via et klart og tydeligt 4-linjers display. Og da maskinerne er fuldt frontbetjente,

bruges der meget mindre tid på den regelmæssige vedligeholdelse.
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Kontakt nedenstående for
yderligere oplysninger

KOPIMASKINE

Kopieringsproces: Laserscanning og elektrofotografisk
udskrivning

Kopihastighed: 17/20/20 sider/min.
Opløsning: 600 dpi
Kopiserie: Op til 99
Opvarmningstid: Mindre end 10/30/30 sekunder
Første udskrift: Mindre end 7,5 sekunder
Zoom: 50 - 200 % (i trin af 1 %)
Hukommelse: Standard: 16/256/640 MB

Maksimum: MP 201SPF: 640 MB + 80 GB
harddisk

Papirkapacitet: Standard: 1 x 250-arks papirkassette
100-arks mulitbypassbakke1

Maksimum: 1.350 ark
Outputkapacitet: 250 ark
Papirformat: Standardkassette: A5 - A4

Ekstrakassette(r)
Bypassbakke: A62  - A4
Duplexbakke: A5 - A4

Papirvægt: Kassetter: 60 - 90 g/m²
Ekstrakassette(r): 60 - 90 g/m²
Bypassbakke: 60 - 157 g/m²
Duplexbakke: 64 - 90 g/m²

Duplex: Standard
Mål (B x D x H): 485 x 450 x 481 mm
Vægt: Mindre end 29 kg (med ARDF)
Strømkilde: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Strømforbrug: Maksimum: Mindre end 930 kW

PRINTER (MP 201SPF)

CPU: RM5231 400MHz
Printhastighed: 20 sider/min.
Printersprog: Standard: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™
Interface: Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

USB2.0, Ekstraudstyr: IEEE 1284, trådløst
LAN (understøtter IEEE 802.11a/b/g, WPA),
Gigabit Ethernet

Hukommelse: 640 MB + valgfri 80 GB-harddisk
Netværksprotokol: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX. Appletalk, SMB
Understøttede miljøer: Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server

2008, Macintosh 8.6-9.x (OS X Classic),
Macintosh X v10.1 eller nyere (oprindelig
tilstand), Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX
10.x/11.x/11iv2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/
7.x/8.x/9.x/Enterprise, SCO OpenServer
5.0.6/5.0.7/6.0, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L
v5.2/5L v5.3, Novell® Netware®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6,0/6.5

SCANNER (MP 201SPF)

Scanningshastighed: Fuldfarve: Maks. 10 sider/min.
S/h: Maks. 22 sider/min.

Opløsning: Maks. 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi)
Originalformat: A5 - A4
Outputformater: TIFF, PDF, JPEG
Medfølgende drivere: Network TWAIN
Scan til e-mail: SMTP, TCP/IP (IPv4)
Destinationsadresser: Maks. 100 pr. job
Lagrede destinationsadresser: Maks. 150
Adressekartotek: Via LDAP eller lokalt
Scan til mappe: Via SMB-, FTP- eller NCP-protokol
Destination: Maks. 32 mapper pr. job

SOFTWARE (MP 201SPF)

Web Image Monitor
SmartDeviceMonitor™
DeskTopBinder™ Lite
Web SmartDeviceMonitor™

FAX (MP 201F/MP 201SPF)

Kredsløb: PSTN, PBX
Kompatibilitet: ITU-T (CCITT) G3
Modemhastighed: Maks. 33,6 Kbps
Opløsning: 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (kun

afsendelse)
Komprimeringsmetode: MH, MR, MMR, JBIG
Scanningshastighed: 2 sekunder
Hukommelseskapacitet: Standard: 4 MB
Hukommelsesbackup: Ja (12 timer)

ANDET EKSTRAUDSTYR

Kun MP 171: Glaspladelåg, ARDF
MP 171/MP 201F/MP 201SPF: 1 x 500-arks papirkassette (der kan installeres

maks. 2 ekstrakassetter), stort håndtag (til
standardkassetten), tællerstik

Kun MP 201SPF: 80 GB-harddisk, trådløst LAN, IEEE 1284,
Data Overwrite Security Unit,
harddiskkryperingsenhed, VM-kort, scan til
SD/USB, Gigabit Ethernet, professionelle
softwareløsninger, Remote Communication
Gate BN1

1 Bypassbakken og duplexenheden kan ikke installeres samtidig.
2 Manuelt input.

Disse Ricoh-produkter er udviklet til at overholde EC ENERGY STAR-programmets
retningslinjer for energieffektivitet.

Kontakt din lokale Ricoh-leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller,
ekstraudstyr og software.


