Technické parametry
V·EOBECNù
Technologie:
Rychlost tisku:

4 válce za sebou
elektrofotografick˘ tisk
21 stran za minutu (A4)
17 stran za minutu (A4)

ãernobíle:
barevnû:
Zahﬁívací ãas:
max. 30 s
âas prvního v˘tisku:
ãernobíle / barevnû:
Rozmûry (‰ x d x v):
419 x 536 x 395 mm
Hmotnost:
max. 32 kg
Napájení:
220 V – 240 V, 50 / 60 Hz
Pﬁíkon:
max.:
úsporn˘ reÏim:
Max. mûsíãní zatíÏení: 50.000 stran

15,5 s

Rozhraní:
standardní:

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
paralelní IEEE1284 ECP
USB 2.0
bezdrátové pﬁipojení IEEE 802.11b
FireWire® IEEE1394
Bluetooth
DeskTopBinder™V2 Lite
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Status Monitor
Printer utility for Macintosh
Font Manager 2000

volitelné:

SíÈové sluÏby:

1,3 kW
11 W

KONTROLER
Procesor:
RM7065 400 MHz
Tiskové jazyky / rozli‰ení:
PCL5c:
300 x 300 dpi / 600 x 600 dpi
Adobe® PostScript® 3™:
600 x 600 dpi
1.200 x 600 dpi / 1.200 x 1.200 dpi
RPCS™:
300 x 300 dpi / 600 x 600 dpi
1.200 x 600 dpi / 1.200 x 1.200 dpi
Kapacita pamûti:
standard:
128 MB
maximum:
384 MB
Tiskové ovladaãe:
PCL5c / 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 v10.1 a novûj‰í
UNIX
Fonty:
PCL5c:
35 Intelli Fonts / 10 TrueType
1 bitmapov˘ font
Adobe® PostScript® 3™:
136 fontÛ Adobe® typ 1

PAPÍR
Vstupní kapacita:

standard:
ruãní podavaã:
maximum:
standard:

530 listÛ
100 listÛ
1.690 listÛ
V˘stupní kapacita:
250 listÛ
Formát papíru:
A4 – B5 / A6
GramáÏe papíru:
zásobníky:
60 – 105 g/m2
ruãní podavaã:
60 – 165 g/m2
Tisková média:
obyãejn˘ papír, recyklovan˘
papír, siln˘ papír, fólie, samolepky, obálky
SPOT¤EBNÍ MATERIÁL
ãern˘:
5.500 stran 1)
C, M, Y:
5.500 stran 1)
Aficio™ CL3100N/CL3100DN
je dodáváno se startovacím spotﬁebním materiálem.
Tonery:

1) strana A4 pﬁi pokrytí 5%

P¤ÍSLU·ENSTVÍ

P¤IPOJENÍ
SíÈové protokoly:
TCP/IP, IPX/SPX,
SMB (NetBEUI, NetBIOS pﬁes TCP/IP), 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 2.6/7/8/9
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

Spolehlivá
stolní
barevná tiskárna

Interní pﬁíslu‰enství:

10 GB pevn˘ disk
64 / 128 / 256 MB SDRAM DIMM
FireWire IEEE1394
Bezdrátové pﬁipojení (IEEE 802.11b)
Bluetooth
PamûÈ pro uÏivatelské úãty

Externí pﬁíslu‰enství:
Zásobník papíru na 530 listÛ (2x)
Duplexní jednotka (pro Aficio™ CL3100N)
V‰echny znaãky a názvy produktÛ
jsou obchodními znaãkami jejich
právoplatn˘ch vlastníkÛ.
Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001

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

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

Rychlá barevná
laserová tiskárna formátu A4
V dne‰ní dobû se jiÏ témûﬁ nikdo v kanceláﬁském prostﬁedí nemÛÏe obejít bez nákladovû
pﬁíznivé barvy. Aficio™ CL3100N/CL3100DN patﬁí do nové generace barevn˘ch laserov˘ch
tiskáren s nízk˘mi provozními náklady, vysokou spolehlivostí, snadnou obsluhou a s mnoha

Velká produktivita barevného tisku
Tiskárnami Aficio™ CL3100N/CL3100DN
nabízí firma RICOH dvû barevná laserová
zaﬁízení s vynikajícími funkcemi v kompaktním designu. Tato zaﬁízení disponují
velmi v˘konn˘m tiskov˘m mechanismem,
bezproblémovou údrÏbou, snadnou správou a mal˘m vlivem na Ïivotní prostﬁedí.

moÏnostmi roz‰íﬁení. Aficio™ CL3100N/CL3100DN se ﬁadí mezi tiskárny s moÏností auto-

Práce pod operaãním prostﬁedím

Roz‰iﬁující funkce a utajení

Aficio™ CL3100N/3100DN podporuje témûﬁ
jak˘koliv typ pﬁipojení, poãínaje paralelním
a USB rozhraním, pﬁes Ethernet, rozhraní
FireWire, bezdrátové pﬁipojení WLAN nebo
Bluetooth. V otázce operaãních systémÛ
a platforem, tiskárnu lze zaãlenit pod systémy Microsoft® Windows®, Mac, UNIX
a Linux.

Aficio™ CL3100N/CL3100DN podporuje
funkci Zku‰ební tisk, která vám umoÏÀuje
nejprve vytisknout první sadu dokumentÛ,
zkontrolovat ji a aÏ pak povolit z ovládacího
panelu tiskárny tisk zbyl˘ch sad. DÛvûrn˘
tisk zase zajistí utajení va‰ich dokumentÛ,
neboÈ pro jejich tisk je tﬁeba nejdﬁíve zadat
heslo z ovládacího panelu tiskárny. ZmiÀované funkce jsou ideální pro optimalizaci
úspory papíru a zv˘‰ení bezpeãnosti.

Mal˘ s nízk˘mi náklady

matického oboustranného v˘stupu a pﬁichází s ﬁadou funkcí a pﬁíslu‰enství. Je dostupná ve

Tiskárna Aficio™ CL3100N/CL3100DN ‰etﬁí
drahocenné pracovní místo a snadno ve
v‰ech smûrech pﬁedãí barevné inkoustové
tiskárny pouÏívané pro osobní barevn˘ tisk.
Asi nelze najít inkoustovou tiskárnu, která by
byla právû tak nákladovû efektivní a v‰estranná jako Aficio™ CL3100N/CL3100DN.

dvou provedeních, v základní verzi se síÈovou kartou a ve verzi s duplexní jednotkou. A i kdyÏ
si zvolíte model s ve‰ker˘m nainstalovan˘m pﬁíslu‰enstvím, Aficio™ CL3100N/CL3100DN si
zachová neskuteãnû malé pÛdorysné rozmûry. Tiskové ovladaãe a softwarové nástroje dodávané s tiskárnou jsou kompatibilní se v‰emi bûÏn˘mi síÈov˘mi prostﬁedími.
S tiskárnou Aficio™ CL3100DN získáváte
moÏnost duplexního tisku, kter˘ vám nejen
u‰etﬁí papír, ale pﬁi jeho uÏívání se navíc
podílíte na ochranû Ïivotního prostﬁedí.

Pokroãilé monitorování zaﬁízení
a optimální správa dokumentÛ
Díky nástrojÛm Web Status Monitor a Web
SmartDeviceMonitor™ mÛÏete pﬁes bûÏné
webové prohlíÏeãe sledovat stav síÈovû
pﬁipojen˘ch zaﬁízení. IT správci mají navíc
moÏnost pomocí SmartDeviceMonitor™ for
Admin nastavovat práva uÏivatelÛ a sledovat
statistiky tisku. Aficio™ CL3100N/CL3100DN
pﬁichází i s integraãním softwarov˘m
nástrojem DeskTopBinder™ V2 Lite, kter˘
umoÏÀuje sluãovat rÛzné formáty do jednoho
souboru.

Ochrana Ïivotního prostﬁedí
V otázce ochrany Ïivotního prostﬁedí se
firma RICOH ﬁadí mezi svûtovou ‰piãku.
Tiskárna Aficio™ CL3100N/CL3100DN splÀuje stanovy Energy Star® Tier 2 a pouÏívá
bezolejov˘ toner. Pro dal‰í úsporu financí je
tu moÏnost oboustranného tisku pﬁi zachování v˘konnosti a reÏim úspory elektrické
energie, pﬁi nûmÏ je pﬁíkon pouh˘ch 11 W.

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.

Snadná údrÏba a roz‰iﬁení

Profesionální grafické v˘stupy garantuje
rozli‰ení tisku 1.200 x 1.200 dpi, spolu s
tiskov˘mi jazyky RPCS™ nebo Adobe®
PostScript® 3™.

V˘konnost a snadná obsluha
Nedílnou a klíãovou souãástí kaÏdého
kanceláﬁského prostﬁedí je optimální
v˘konnost. Tiskárna Aficio™ CL3100N/
CL3100DN je tou pravou volbou, neboÈ
ve‰keré v˘tisky, dokonce i oboustranné,
máte k dispozici poﬁád pﬁi stejné rychlosti.
A díky ikonovû zaloÏenému tiskovému ovladaãi RPCS™ je ãas potﬁebn˘ pro nastavení
i samotn˘ tisk minimalizován. Prostû
snadno a rychle získáte potﬁebné ãernobílé
i barevné dokumenty.

Efektivní rychlost

Snadná barva

Tiskárna Aficio™ CL3100N/CL3100DN zv˘‰í
va‰i produktivitu, neboÈ zhotoví aÏ 17 plnobarevn˘ch a 21 ãernobíl˘ch stran za minutu.
První v˘tisk, kter˘ je k dispozici jiÏ za 15,5
sekund, spolu se zahﬁívacím ãasem pod
30 sekund dále zvy‰uje va‰i produktivitu.
Oboustranné v˘stupy jsou navíc vytisknuty
stejnou rychlostí jako v˘stupy jednostranné.

Jako zástupce nové generace tiskáren
RICOH, podporuje Aficio™ CL3100N/3100DN
tiskové jazyky PCL5c a originální Adobe®
PostScript® 3™. K tomu navíc nabízí snadno
pouÏiteln˘ ovladaã RPCS™, u kterého staãí
pro tisk pouze jednou kliknout na zvolenou
ikonu. Barevné v˘stupy v podobû zpráv
a grafÛ MS Office budou pﬁi rozli‰ení
1.200 x 1.200 dpi vypadat mnohem lépe
neÏ kdykoliv pﬁedtím.
Web SmartDeviceMonitor™ umoÏÀuje
správcÛm sítû monitorovat a kontrolovat
stav jednotliv˘ch zaﬁízení pomocí bûÏného
webového prohlíÏeãe.

ÚdrÏba a roz‰iﬁení tiskárny Aficio™
CL3100N/CL3100DN o dal‰í pﬁíslu‰enství je
bezproblémové a cenovû v˘hodné. S nainstalovan˘mi voliteln˘mi zásobníky získáte
celkovou kapacitu papíru aÏ 1.690 listÛ.

S pomocí technologí WLAN nebo Bluetooth
mÛÏete získat bezdrátovou kanceláﬁ.

