Technické parametry
V·EOBECNù
Technologie:
Rychlost tisku:

laserov˘ elektrofotografick˘ tisk
A4:
35 stran za minutu
A3:
20 stran za minutu
Zahﬁívací ãas:
max. 19 s
âas prvního v˘tisku:
max. 6,5 s
Rozmûry (‰ x d x v):
478 x 437 x 343 mm
Hmotnost:
max. 20 kg
Napájení:
220 V – 240 V, 50 / 60 Hz
Pﬁíkon:
maximum:
850 W
úsporn˘ reÏim:
6,5 W
Max. mûsíãní zatíÏení: 200.000 stran

Rozhraní:
standardnû:

volitelnû:

SíÈové sluÏby:
standardnû:

KONTROLER
Procesor:
TMPR4955 372 MHz
Tiskové jazyky / rozli‰ení:
PCL5e:
300 / 600 dpi
PCL6, RPCS™,
Adobe® PostScript® 3™:
300 / 600 / 1.200 dpi
Kapacita pamûti:
standardnû:
128 MB
maximum:
256 MB
HDD:
6 GB
Tiskové ovladaãe:
PCL5e / PCL6 / RPCS™:
Windows® 95/98
Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003
Adobe® PostScript® 3™:
Windows®95/98
Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003
Macintosh 8.6 – 9.2, Macintosh X (nativní reÏim)
Fonty:
PCL5e / PCL6:
35 Intelli Fonts / 10 TrueType
1 bitmapov˘ font
Adobe® PostScript® 3™:
136 fontÛ Adobe® typ 1
volitelnû:
OCR
Barcode (ãárov˘ kód)

volitelnû:
Roz‰íﬁená podpora:

TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk
Windows® 95/98
Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8
HP-UX 10.x/11.00
SCO OpenServer 5.x
Red Hat® Linux 6.x/7.x
Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 a novûj‰í (nativní reÏim)

Vstupní kapacita:

V˘stupní kapacita:
Formát papíru:
GramáÏe papíru:
Tisková média:

DeskTopBinder™ Lite
SmartDeviceMonitor™ for Admin
SmartDeviceMonitor™ for Client
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
Printer utility for Macintosh
Job binding
Font Manager 2000
nástroje pro správu dokumentÛ
a profesionální verze software
PDF Direct Print (pﬁím˘ tisk PDF)

standardnû:
500 listÛ
ruãní podavaã:
100 listÛ
maximum:
1.600 listÛ
standardnû:
250 listÛ
zásobníky:
A3 - A5
ruãní podavaã:
A3 - A6
zásobníky:
60 – 105 g/m2
ruãní podavaã:
60 – 162 g/m2
obyãejn˘ papír, recyklovan˘
papír, fólie, samolepky, obálky
SPOT¤EBNÍ MATERIÁL

Tonery:
ãern˘:
20.000 stran 1)
Aficio™ AP610N je dodáváno se startovacím spotﬁebním
materiálem.
1) strana A4 pﬁi pokrytí 5%

P¤ÍSLU·ENSTVÍ
Interní pﬁíslu‰enství:

Externí pﬁíslu‰enství:

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce
firmy RICOH v âR a SR

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
paralelní IEEE1284 ECP
USB 2.0
bezdrátové pﬁipojení IEEE 802.11b
FireWire® IEEE1394
Bluetooth

PAPÍR

P¤IPOJENÍ
SíÈové protokoly:
Podporované sítû:

Rychlá tiskárna
formátu A3 urãená
pro kanceláﬁské prostﬁedí

6 GB pevn˘ disk
256 MB SDRAM DIMM
Modul pro ochranu dat
FireWire IEEE1394
Bezdrátové pﬁipojení (IEEE 802.11b)
Bluetooth
VM karta
Zásobník papíru na 500 listÛ (2x)
Podavaã obálek
Duplexní jednotka

V‰echny znaãky a názvy produktÛ
jsou obchodními znaãkami jejich
právoplatn˘ch vlastníkÛ.
Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001
Firma RICOH potvrzuje, Ïe tento
produkt splÀuje stanovy Energy
Star pro hospodárnost s elektrickou
energií. Firmû RICOH byl pﬁidûlen certifikát ISO 9001, coÏ je mezinárodní
standard pro systém ﬁízení
kvality ve v˘robû.
Specifikace a vzhled produktu jsou
pﬁedmûtem zmûny bez pﬁedchozího
upozornûní. Barva skuteãného
produktu se mÛÏe li‰it od vyobrazení
v prospektu.

www.ricoh.cz

Rychlost, variabilita, dosaÏitelnost
Tato tﬁi slova nejlépe vystihují tiskárnu Aficio™ AP610N. Díky rychlosti tisku 35 stran A4 za

V˘kon a roz‰iﬁitelnost
K zaji‰tûní maximální produktivity uÏivatelÛ je tiskárna Aficio™AP610N schopna
tisknout rychlostí 35 stran A4 za minutu.
I v˘kon ve formátu A3 není zanedbateln˘
– pln˘ch 20 stran za minutu.

Nadstandardní kapacita

je tou pravou volbou, neboÈ díky ‰irok˘m moÏnostem pﬁipojení je lídrem nejmodernûj‰ích

Tiskárna Aficio™ AP610N spolu s voliteln˘mi
vstupními zásobníky mÛÏe disponovat kapacitou aÏ 1.600 listÛ, Pro doplnûní vstupních
moÏností je k dispozici ruãní podavaã a voliteln˘ podavaã obálek. Instalace volitelného
pﬁíslu‰enství je velmi jednoduchá, staãí „zaklapnout“ na své místo a v‰e je nastaveno, to
v‰e samozﬁejmû bez nutnosti pouÏití dal‰ích
nástrojÛ. Duplexní jednotka zase napomáhá
k ‰etﬁení papíru a ochranû Ïivotního prostﬁedí. Své místo nalezne i formát A3, kter˘ dává
vût‰í prostor pro prezentaci v˘stupÛ. V‰echny tyto vlastnosti dohromady ãiní z tiskárny
Aficio™ AP610N ideálního partnera pro tisk
profesionálnû vyhlíÏejících dokumentÛ.

technologií..

Výkonné funkce

minutu (20 stran A3 min.) je Aficio™ AP610N ideální tiskárnou pro tisk letákÛ, tabulek, v˘vojov˘ch diagramÛ a jin˘ch dokumentÛ, které tûÏí z v˘hod formátu A3.
A co více, tyto dokumenty budou v˘bornû ãitelné. Rychlost, pﬁíslu‰enství a velká standardní
zásoba papíru je to, co Aficio™ AP610N odli‰uje od sv˘ch vrstevníkÛ.

35 stran/min.

Ani s pﬁipojením do sítû si jiÏ nemusíte dûlat starosti, tiskárna je standardnû vybavena síÈovou kartou. Pokud vyÏadujete, aby va‰e vybavení drÏelo krok s dobou, Aficio™ AP610N

Po instalaci volitelného pevného disku mÛÏete díky funkci dÛvûrného tisku tisknout va‰e
diskrétní dokumenty aÏ po zadání hesla na
ovládacím panelu zaﬁízení. Funkce zku‰ebního tisku zase eliminuje chybné v˘tisky, neboÈ
tisk více sad volíte pﬁímo z tiskárny bez
nutnosti opûtovného zadání tiskové úlohy.

20 stran/min.

Nízké náklady na vlastnictví
Tiskárna Aficio™ AP610N díky moÏnostem
duplexního tisku, tisku do formátu A3,
dÛvûrnému tisku a impozantní produktivitû
pﬁedstavuje ideální kombinaci pomûru ceny
a v˘konu. Uvedené navíc doplÀuje moÏnost
zaﬁazení tiskárny do multiplatformního prostﬁedí a moÏnost její vzdálené správy.

AÈ uÏ tisknete na formát A4 nebo A3,
tiskárna Aficio™ AP610N vás ohromí
vysokou rychlostí tisku.

PﬁizpÛsobivé a rychlé tiskové ﬁe‰ení
Od logistick˘ch center
aÏ po kanceláﬁe
Aficio™ AP610N, díky moÏnosti pﬁímého
tisku PDF dokumentÛ, lépe vyuÏívá síÈového prostﬁedí. Navíc Aficio™ AP610N nabízí
moÏnost tisku ãárov˘ch kódÛ. Tiskárnu lze
snadno integrovat do systému SAP® R/3®
jako systémové zaﬁízení. Tím je AP610N
ideální pro nasazení v logistick˘ch centrech
nebo managementu zásobovacích ﬁetûzcÛ.
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Rozšířené možnosti správy

Díky standardnímu softwarovému vybavení
nástroji SmartDeviceMonitor™ a Web Image
monitor mÛÏete odkudkoliv získat informace
o stavu va‰í síÈové tiskárny z jakéhokoliv
bûÏného webového prohlíÏeãe. Pomocí
aplikace SmartDeviceMonitor™ for Admin
získávají správci poãítaãov˘ch sítí a IT manaÏeﬁi moÏnost nastavení uÏivatelsk˘ch práv
a kompletní statistiky o provozu tiskárny.

Správa dokumentů

Tiskárna Aficio™ AP610N pﬁichází s univerzálním integraãním nástrojem DeskTopBinder™ Lite, kter˘ umoÏÀuje spojení rÛzn˘ch
formátÛ do jediného souboru.

Ochrana Ïivotního prostﬁedí
Firma RICOH od svého poãátku klade velmi
velk˘ dÛraz na ochranu Ïivotního prostﬁedí.
V této oblasti se ﬁadí mezi svûtovou ‰piãku.
Pro v‰echny její v˘robky v prÛbûhu celého
cyklu od návrhu aÏ po konec Ïivotnosti zaﬁízení je charakteristick˘ mal˘ vliv na Ïivotní
prostﬁedí. Ani tiskárna Aficio™ AP610N
nepatﬁí k v˘jimkám, splÀuje stanovy Energy
Star® Tier 2 a disponuje velmi nízk˘m pﬁíkonem a tich˘m provozem.

Firma RICOH nabízí díky celosvûtovému pÛsobení komplexní obchodní a servisní sluÏby
(vãetnû âR). Snadná dostupnost tûchto
sluÏeb znamená sníÏení celkov˘ch nákladÛ
na provoz a servis va‰eho zaﬁízení.

Vysoká produktivita
Procesor tiskárny Aficio™ AP610N pracuje
na frekvenci 372 MHz. Jaké z toho plynou
v˘hody? Obrovsk˘ hrub˘ v˘kon. âas prvního
v˘tisku a zahﬁívací doba tiskárny jsou také
pÛsobivé. Navíc oboustrann˘ tisk je témûr
stejnû rychl˘ jako jednostrann˘, to v‰e i pﬁi
rozli‰ení 1.200 dpi. Tiskov˘ jazyk od spoleãnosti RICOH - RPCS™ nabízí ikonové menu,
tisk je otázkou jediného kliknutí, pouÏitím
jazyka RPCS™ lze docílit o 30% vy‰‰í produktivity práce.

Tiskárnu Aficio™ AP610N ve va‰í kanceláﬁi
pﬁipojíte pomocí libovolného dnes pouÏívaného síÈového protokolu. Její v˘bava
obsahuje jak paralelní rozhraní pro pﬁímé
propojení s poãítaãem tak i standardnû
dostupné rozhraní Ethernet 10/100 base-TX,
pﬁípadnû volitelné karty rozhraní FireWire
(IEEE 1394) ãi WirelessLAN (IEEE 801.11b).
V˘ãet lze doplnit rozhraním Bluetooth pro
mobilní kanceláﬁe.

Celosvûtová dostupnost
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Aficio™ AP610N umoÏÀuje svému uÏivateli
b˘t vÏdy o jeden krok napﬁed. Díky vysoké
rychlosti tisku a vynikající pﬁipojitelnosti,
je ideálním základem pro firemní tiskové
ﬁe‰ení. Navíc pﬁím˘ tisk PDF dokumentÛ
a moÏnost tisku stisknutím jediného tlaãítka zaruãuje uÏivateli optimální
produktivitu tisku.

Připojitelná k čemukoliv

1

Duplexní jednotka

2

Voliteln˘ zásobník papíru 1
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Voliteln˘ zásobník papíru 2
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NezáleÏí na tom, které pﬁíslu‰enství instalujete,
v‰echno jednodu‰e zapadne na své místo.

