V˘konná tiskárna
pro malé pracovní skupiny

Co oãekáváte od typické kanceláﬁské tiskárny?
UÏivatelskou pﬁívûtivost nebo funkce, které
zv˘‰í va‰i produktivitu? V˘konné nástroje pro
správu nebo nízké provozní náklady? Aficio™
AP410/AP410N nabízí v‰e. I koncov˘ uÏivatel
mÛÏe bez problémÛ provádût údrÏbu této tiskárny. Aby tiskárna Aficio™ AP410/AP410N udrÏela
krok s va‰í produktivitou, disponuje rychlostí 27
stran za minutu a velmi krátk˘m ãasem prvního
v˘tisku. Aficio™ AP410/AP410N zvládne i ãárové
kódy a pﬁím˘ tisk PDF souborÛ. Správci sítí mají
navíc nad zaﬁízením úplnou kontrolu, neboÈ je
tiskárna automaticky informuje o chybov˘ch
stavech, je moÏno pouÏívat i zasílání e-mailov˘ch zpráv. K dálkové správû a ﬁe‰ení problémÛ
je v tiskárnû obsaÏen webov˘ server.

Vysoká produktivita
I kdyÏ je Aficio™ AP410/AP410N cenovû dostupnou tiskárnou, nijak to neubírá na její v˘konosti
a funkcích. I s pouÏitím volitelné duplexní jednotky
si Aficio™ AP400N pﬁi oboustraném tisku zachová
svou nominální rychlost. Unikátní tiskov˘ jazyk
firmy Ricoh - RPCS™ nabízí ikonové rozhraní, díky
kterému je jakákoliv tisková úloha otázkou jediného
kliknutí. Pﬁi pouÏití jazyka RPCS™ lze dosáhnout aÏ
30% zv˘‰ení produktivity tisku.

Minimální kontrola,
maximální roz‰iﬁitelnost

Web Image Monitor a Web SmartDeviceMonitor™
mÛÏete pﬁes bûÏn˘ webov˘ prohlíÏeã monitorovat
stav síÈovû pﬁipojeného zaﬁízení. IT manaÏeﬁi a administrátoﬁi mohou pomocí aplikace SmartDeviceMonitor™ for Admin nastavovat pﬁístupová práva
a získat statistiku tiskov˘ch úloh.

Optimální správa dokumentÛ
Tiskárna Aficio™ AP410/AP410N pﬁichází s univerzálním integraãním nástrojem DeskTopBinder™ V2
Lite, kter˘ umoÏÀuje spojení rÛzn˘ch formátÛ do
jediného souboru.

Díky standardní kapacitû zásobníku 500 listÛ a zásobû toneru na 15.000 stran bude Aficio™ AP410/
AP410N dlouho pracovat bez pﬁeru‰ení. Tiskárnu
lze také doplnit o dal‰í zásobníky papíru, duplexní
jednotku pro úsporn˘ oboustrann˘ tisk a zásobník
obálek. Jejich instalace je velmi jednoduchá.

Otevﬁená architektura

Nízké náklady, vysok˘ v˘kon

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™
AP410/AP410N nepatﬁí k v˘jimkám, splÀuje stanovy Energy Star® Tier 2 a disponuje velmi nízk˘m
pﬁíkonem a tich˘m chodem.

Aficio™ AP410/AP410N je dokonalou tiskárnou
pro malé pracovní skupiny hledající nízké provozní
náklady. V rámci poãítaãové sítû tiskárna podporuje v‰echny hlavní protokoly a v neposlední ﬁadû
pﬁibalené softwarové nástroje poskytují cennou
pomoc jak ﬁadov˘m uÏivatelÛm, tak správcÛm sítí.
S pomocí volitelného pevného disku mÛÏete své
dÛvûrné dokumenty tisknout aÏ poté, co zadáte na
panelu tiskárny zvolené heslo. I funkce zku‰ebního
tisku zvy‰uje produktivitu, neboÈ ostatní sady va‰í
úlohy vytiskne aÏ po kontrole prvního v˘tisku.
Navíc se tak vyvarujete zbyteãn˘ch tiskov˘ch chyb,
ãímÏ ‰etﬁíte papír a tedy i Ïivotní prostﬁedí.

Pﬁipojení k síti
Aficio™ AP410/AP410N ve standardní v˘bavû
obsahuje paralelní port pro pﬁipojení ke star‰ím
poãítaãÛm a síÈové rozhraní Ethernet 10 base-T/100
base-TX (pro Aficio™ AP410 volitelné). Volitelnû
lze instalovat rozhraní standardu IEEE 1394, IEEE
802.11b (Wireless LAN) a Bluetooth. Díky softwaru

Aficio™ AP410/AP410N podporuje inovaãní v˘vojovou platformu Java™ (J2ME) pro úpravu klíãov˘ch
aplikací podle pﬁání zákazníka. Více informací
naleznete na www.ricoh-developer.com.

Péãe o Ïivotní prostﬁedí

Celosvûtová dostupnost
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.

Technické parametry
V·EOBECNù
Technologie:
elektrofotografick˘ tisk
Rychlost tisku:
27 stran za minutu (A4)
Zahﬁívací ãas:
max. 19 s
âas prvního v˘tisku:
max. 7,5 s
Rozmûry (‰ x d x v):
388 x 450 x 345 mm
Hmotnost:
max. 15 kg
Napájení:
220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Pﬁíkon:
max.:
820 W
úsporn˘ reÏim:
7,5 W
Max. mûsíãní zatíÏení:
150.000 stran
KONTROLER
Procesor:

Aficio™ AP410:
TX4955 300 MHz
Aficio™ AP410N: TX4955 372 MHz
Tiskové jazyky / rozli‰ení:
PCL5e:
600 x 600 dpi
PCL6 / RPCS™ / Adobe® PostScript® 3™:
1.200 x 1.200 dpi
Kapacita pamûti:
Aficio™AP410:
standard: 64 MB
maximum: 320 MB
Aficio™AP410N:
standard: 128 MB
maximum: 256 MB
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, UNIX
Macintosh 8.6 – 9.2, Macintosh X
Fonty:
PCL5:
35 Intelli Fonts / 10 TrueType
1 bitmapov˘ font
Adobe® PostScript® 3™: 136 fontÛ Adobe® typ 1
volitelnû:
OCR, Barcode

Rozhraní:
standardní:
paralelní IEEE1284 ECP
Ethernet 10 base-T/100 base-TX (volitelnû pro AP410)
USB 2.0
volitelné:
bezdrátové pﬁipojení IEEE 802.11b
FireWire IEEE1394
Bluetooth
SíÈové sluÏby:
standardnû:
DeskTopBinder™ Lite
SmartDeviceMonitor™ for Client
SmartDeviceMonitor™ for Admin
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
Printer utility for Macintosh
Job binding
Font Manager 2000
volitelnû:
nástroje pro správu dokumentÛ
a profesionální verze software
PAPÍR
Vstupní kapacita: standard:
500 listÛ
ruãní podavaã:
100 listÛ
maximum:
1.600 listÛ
V˘stupní kapacita: standard:
250 listÛ
Formát papíru:
zásobníky:
A4 - A5
ruãní podavaã:
A4 - A6
GramáÏe papíru: zásobníky:
60 – 105 g/m2
ruãní podavaã:
60 – 162 g/m2
Tisková média:
obyãejn˘ papír, recyklovan˘
papír, siln˘ papír, fólie, samolepky, obálky
SPOT¤EBNÍ MATERIÁL
Tonery:
ãern˘:
15.000 stran 1)
Aficio™ AP410/AP410N je dodáváno
se startovacím spotﬁebním materiálem.
1) strana A4 pﬁi pokrytí 5%

P¤IPOJENÍ
P¤ÍSLU·ENSTVÍ
SíÈové protokoly: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk
Podporované sítû:
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, IBM® AIX v4.3/5L v5.1
Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 a novûj‰í

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

Interní pﬁíslu‰enství:

20 GB pevn˘ disk
64 / 128 / 256 MB SDRAM DIMM
pamûÈ pro uÏivatelské úãty
modul pro ochranu dat
FireWire IEEE1394
bezdrátové pﬁipojení WLAN (IEEE 802.11b)
Bluetooth
Externí pﬁíslu‰enství:
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

