Költséghatékony és kompakt
színes megoldások

MP C2030/MP C2530

Elérhető színes dokumentumkezelés
minden irodának
Egyre magasabbak az elvárások az irodai dokumentumkészítésben. A színek használata mindinkább
elfogadott norma, de a feladat kiszervezése sok pénzt emészt fel. A Ricoh Aﬁcio™MP C2030/
MP C2530 praktikus megoldást kínál erre a problémára. Produktív, rugalmas és kompakt MFP, kiváló
ár-érték aránnyal. Most bemutatjuk, hogyan fér el az összes szükséges funkció egyetlen kompakt
csomagban.
• Az új PxP™ festékporral éles és kiváló minőségű nyomatok készíthetők
• Nagyszerű produktivitás: színesben és fekete-fehérben egyaránt 20/25 oldal/perc sebesség.
• Duplex nyomtatás az egyoldalassal megegyező sebességgel.
• Sokoldalú papírkezelési képességek.
• Komplett funkcionalitás: másolás, nyomtatás, szkennelés és (opcionálisan) faxolás.

A teljes munkafolyamat támogatása

Káprázatos színek
Az MP C2030/MP C2530 rendszer PxP™ festékporával
éles és pontos képek nyomtathatók. A minőség hosszabb
feladatok esetén is egységes marad. A nyomtatási felbontás
600 dpi.

Nyomtatási funkciók alapfelszereltségben
Az új MP C2030/MP C2530 modellekben minden alapvető
nyomtatási lehetőség megtalálható. A funkciók könnyen
hozzáférhetők a felhasználóbarát ikonalapú RPCS™
meghajtóprogram vagy az opcionális PCL meghajtóprogram
segítségével. A még nagyobb kényelem érdekében a feketefehér és színes nyomatok elektronikusan szortírozhatók.

Sokoldalú papírkezelés
Jelentéseket, kiadványokat vagy szórólapokat készít?
Az MP C2030/MP C2530 sokféle papírtípust támogat:
A3-tól A6 méretig, a vékony papíroktól (52 g/m2 súlyú papír
a kéziadagoló tálcán keresztül) a vastag papíranyagokig
(256 g/m9 pt súlyú papír a normál és a kéziadagoló tálcán
keresztül). A fényes és bevonatos papírokkal és a kartonnal
is boldogul. A kéziadagoló tálcából boríték és fólia is
kényelmesen adagolható.

Megbízható nyomtatómű
Az MP C2030/MP C2530 a Ricoh éveken át felhalmozott
szakértelmének gyümölcse. Megbízható működéséről a
négydobos tandem-kialakítás gondoskodik. Az egyszerűsített
papírút mérsékli a papírelakadás kockázatát és segít
fenntartani a gép folyamatos rendelkezésre állását. Az 1600
lap maximális papírkapacitásnak köszönhetően minimális
gyakorisággal kell feltölteni a papírtálcát.

Kiemelkedő produktivitás
Duplex nyomtatás – egyoldalassal megegyező sebességgel:
ezt nem minden gép tudja. Az MP C2030/MP C2530 feketefehérben és színesben is 20/25 oldal/perc sebességgel
nyomtat és másol. Fekete-fehérben kevesebb mint 6,5
színesben pedig kevesebb mint 9,5 másodperc alatt kiadja
az első oldalt.

Mi kíméljük a környezetet – és Ön?
A „zöld” a Ricoh számára nem egy szín a sok közül, hanem
a cég hozzáállását, szemléletét jelöli. PxP™ (poliészter
x polimerizációs) festékporunk gyártása jóval kevesebb
szén-dioxidot termel, mint a hagyományos eljárások. A
felhasználó számára ennél sokkal közvetlenebbül érezhető
előnyt nyújt az MP C2030/MP C2530 alapfelszereltséghez
tartozó duplex-egysége. A papírmegtakarítás egyszerre kíméli
a környezetet és a cég pénztárcáját.

MP C2030/MP C2530
MÁSOLÓGÉP

MŰSZAKI ADATOK

SZKENNER

Másolási eljárás:

Száraz elektrosztatikus rendszer

Beolvasási sebesség:

Másolási sebesség:

MP C2030: Fekete-fehér/színes: 20 másolat percenként
MP C2530: Fekete-fehér/színes: 25 másolat percenként

Felbontás:

Maximum 600 dpi

Felbontás:

600 dpi

Eredeti mérete:

A5 - A3

Többpéldányos másolás:

999 példányig

Kimeneti formátumok:

PDF/JPEG/TIFF/nagy tömörítésű PDF

Bemelegedési idő:

Kevesebb mint 25 másodperc1

Az első oldal
elkészítésének ideje:

Fekete-fehér:
Színes:

A csomagban szállított
meghajtóprogram:

Hálózati TWAIN

kevesebb mint 6,5 másodperc
kevesebb mint 9,5 másodperc

Zoom:

25-400% (1%-os lépésekben)

Memória:

Alapkiépítésben:

512 MB

Bemeneti papírkapacitás:

Alapkiépítésben:
Maximum:

2 db 250 lapos papírtálca
1 db 100 lapos kéziadagoló tálca
1 600 lap

Kimeneti papírkapacitás:

Maximum:

550 lap

Papírméret:

A6 - A3

Papírsúly:

1. papírtálca
2. papírtálca
Kéziadagoló tálca:
Duplex-tálca:

Méret (szélesség x
mélység x magasság):

100 kg alatt (ARDF egységgel)

Áramforrás:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás:

Működés közben:

41 kép/perc (LEF, A4)
26 kép/perc

SZOFTVEREK

60 - 256 g/m²
60 - 169 g/m²
52 - 256 g/m²
60 - 105 g/m²

587 x 655 x 845 mm (ARDF egységgel)

Súly:

Fekete-fehér:
Színes:

Maximum 1680 W1

NYOMTATÓ
Nyomtatási sebesség:

MP C2030: Fekete-fehér/színes: 20 másolat percenként
MP C2530: Fekete-fehér/színes: 25 másolat percenként

Lapleíró nyelv:

Alapkiépítésben:
Opcionálisan:

RPCS™
PCL5c, PCL6

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAX (opció)
Telefonvonal:

PSTN, PBX

Kompatibilitás:

ITU-T (CCITT) G3

Modemsebesség:

maximum 33,6 Kbps

Felbontás:

200 x 100/200 dpi

Adattömörítési mód:

MH, MR, MMR, JBIG

Beolvasási sebesség:

36 lap/perc

Memóriakapacitás:

Alapkiépítésben:

Memóriavédelem:

Egy óra

4 MB

EGYÉB OPCIÓK
500 lapos papírtálca, 2 db 500 lapos papírtálca, Gépasztal, Belső egyrekeszes tálca,
Oldalsó tálca, PCL modul, Faxegység, Faxbélyegző-tinta, Biztonságos adatmásolást
támogató egység, PictBrige, A típusú számláló-interfész egység, Key counter bracket,
BN1 távkommunikációs átjáró.

Felbontás:

600 dpi

Csatolók:

USB 2.0 Host
USB 2.0 eszköz
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

1 A bemelegedési idő és az energiafogyasztás a körülményektől és a gép környezetétől

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008

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

Hálózati protokollok:
Támogatott környezetek:

függően változhat.

IBM iSeries
AS/400, OS/400 Host Print Transform használatával

ISO9001: 2000 tanúsítás
ISO14001 tanúsítás
A termék megfelel az EC ENERGY STAR
szabvány energiahatékonysági irányelveinek.
A szövegben szereplő márka- és/vagy
terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei.

www.ricoh.eu
RICOH HUNGARY KFT
H-1138 Budapest, Váci út 140
Telefon: (+36-1) 270-97-97
Telefax: (+36-1) 270-97-95
http://www.ricoh.hu
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