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Farve-multifunktionsprinter til A3

Kopimaskine Printer Scanner

MP C2011SP

20
s/min.



Enkel betjening og høj produktivitet

At drive virksomhed i dag kan være kompliceret og udfordrende, men den pris- og betjeningsvenlige

multifunktionsprinter MP C2011SP gør livet på kontoret enkelt. Klassens bedste ydeevne leveres af en

pladsbesparende og kompakt enhed, der tilbyder avanceret og højproduktiv farvefunktionalitet til løsning

af dine forskellige behov. Denne alsidige MFP har to papirskuffer til store ark i A3-format, og med sit lave

energiforbrug er MP C2011SP både økonomisk i drift og miljøvenlig.

Hurtigt output på 20 sider i minuttet øger produktiviteten

Scanning til en bred vifte af destinationer letter distributionen af dokumenter

En papirkapacitet på op til 2.300 ark sikrer printkørsler uden afbrydelser

Udskrivning i duplex reducerer papirforbrug og omkostninger

Mobilprint via appen Ricoh Smart Device Print&Scan



Avancerede funktioner og output i
topkvalitet fra én enhed

Høj produktivitet til arbejdsgrupper

Vælg Ricoh MP C2011SP for at få udført mere på
kortere tid. Den tilbyder hurtig genopretning, så den
er klar til at arbejde, når du er. Med Auto Job
Promotion kan du prioritere jobs i printkøen, som er
klar til udskrivning, og placere dem foran jobs, der
er blevet stoppet på grund af fejl eller andet.
Desuden tilbyder betjeningspanelet animeret trin-
for-trin vejledning til nem og hurtig fjernelse af
fastklemt papir.

Avanceret scanningsfunktionalitet

Den fleksible Ricoh MP C2011SP lader dig dele
dine bedste ideer på bedre måder. De sofistikerede
funktioner omfatter scanning af originaler til kort, e-
mail, mappe og andre lokationer, så de kan deles
med hvem som helst, hvor som helst. Du kan
komprimere filstørrelsen ved fuldfarvescanning
uden at forringe billedkvaliteten og drage fordel af
DSM (Distributed Scan Management), som gør det
muligt at automatisere scanningsfunktioner ved
brug af regelsæt og forbedre produktiviteten.

Alsidig papirhåndtering med
overlegen billedkvalitet

Professionel kvalitet er sikret med en enestående
billedopløsning på 1.200 x 1.200 dpi. Du kan
scanne og kopiere tosidede dokumenter, såsom
ID-kort, på den ene side af et ark. Papirvægte på
op til 300 g/m² (duplex: 169 g/m²) kan anvendes,
og to papirskuffer med en maks.kapacitet på 2.300
ark kan benyttes til længere printkørsler. Det er
endda muligt at indføre kuverter fra den nederste
skuffe.

Stærkt miljøengagement og grønt
design

Gør en forskel for kunderne og miljøet. MP
C2011SP indeholder et væld af funktioner med en
utralav TEC-værdi. MFP'en kan programmeres til at
tænde og slukke, når den ikke er i brug. Den skifter
fra dvaletilstand på mindre end otte sekunder for at
bevare ressourcerne og produktiviteten. Den
innovative PxP EQ-toner smelter ved lavere
temperaturer, er mindre energikrævende og
minimerer driftsomkostningerne. Du kan desuden
se status for bæredygtig anvendelse på en
miljøskærm, der viser andelen af udskrifter i duplex
samt individuelle statistikker og det samlede
printforbrug.



MP C2011SP
HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Opvarmningstid: 19 sekunder
Første udskrift: Fuldfarve: 7,7 sekunder

S/h: 5,5 sekunder
Printhastighed: Fuldfarve: 20 s/min.

S/h: 20 s/min.
Hukommelse: Standard: 1,5 GB

Maksimum: 1,5 GB
Harddisk: 250 GB
Mål (B x D x H): 587 x 685 x 913 mm
Vægt: 81 kg
Strømkilde: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKINE

Kopiproces: Elektrostatisk overføring med
tokomponentstoner og 4 tromler

Seriekopiering: Op til 999 kopier
Opløsning: 600 dpi
Zoom: Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %

PRINTER

Printersprog: Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF
direct print, Mediaprint (JPEG/TIFF)
Ekstraudstyr: Adobe® PostScript® 3™

Printopløsning: 1.200 x 1.200 dpi
Interface: Standard: USB 2.0SD-

kortpladsEthernet 10 base-T/100 base-
TXEthernet 1000 Base-T
Ekstraudstyr: trådløst LAN (IEEE
802.11a/b/g/n)

Netværksprotokol: TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows®-miljøer: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server
2003R2, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Mac OS-miljøer: Macintosh OS X Native v10.5 eller
nyere

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

Novell® Netware®-miljøer: v6.5 eller nyere
SAP® R/3®-miljøer: SAP® R/3®

SCANNER

Scanningshastighed: Maks. 54 sider/min.
Opløsning: Maksimum: 300 dpi
Originalformat: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Medfølgende drivere: Network TWAIN
Scan til: E-mail, mappe, USB, SD-kort

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalet papirformat: Standardkassette(r): A3, A4, A5, A6,
B4, B5, B6

Papirkapacitet: Maksimum: 2.300 ark
Outputkapacitet: Maksimum: 500 ark
Papirvægt: 52 - 300 g/m²

MILJØ

Strømforbrug: Maksimum: 1.700 W
Klartilstand: 56,6 W
Dvaletilstand: 0,59 W
TEC (Typical Electricity Consumption):
0,7 kWh

SOFTWARE

Standard: SmartDeviceMonitor™, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

EKSTRAUDSTYR

ADf-håndtag, 1 x 550-arks kassette, 2 x 550-arks kassette, plade med hjul,
Underskab, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), tællerinterface, filformat-
converter, beslag til nøgletæller, Copy Data Security Unit, SRA3-enhed,
tastaturholder

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

ISO 9001-certificeret, ISO
14001-certificeret, ISO
27001-certificeret
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