Plnû vybaven˘
specialista
pro barevn˘ tisk

Souãasná barevná zaﬁízení v kanceláﬁích
mohou b˘t nejen rychlá, ale i velmi v˘konná
z hlediska zatíÏení. Barevná laserová tiskárna formátu A4 RICOH Aficio™ CL1000N vyniká
nad vût‰inou tiskáren ve své tﬁídû. S pozoruhodnou rychlostí 31 stran za minutu v ãernobílém a 8 stran za minutu v plnobarevném
reÏimu pﬁedãí i celou ﬁadu ãernobíl˘ch laserov˘ch tiskáren. Díky mimoﬁádnû krátkému
zahﬁívacímu ãasu, pouh˘ch 45 s, rychlému
prvnímu ãernobílému i barevnému v˘tisku
a vysoké v˘konnosti jí nemohou inkoustové
tiskárny konkurovat. Zkuste vytisknout PDF
dokument na va‰í inkoustové nebo bûÏné
barevné laserové tiskárnû: hodnû pomalé.
Ale uÏ ne s tiskárnou Aficio™ CL1000N, kde
pomocí funkce PDF Direct Print po‰lete PDF
soubor pﬁímo do tiskového mechanismu,
kter˘ ho velmi rychle vytiskne. Tiskárna
zároveÀ podporuje funkce pro nastavení
kvality a mÛÏe b˘t snadno roz‰í ﬁena o pﬁídavnou pamûÈ (aÏ do 384 MB) nebo pevn˘ disk.
Aficio™ CL1000N nabízí ‰iroké moÏnosti
práce s papírem, doplÀkového pﬁipojení ãi
oddûlené tonerové zásobníky, které redukují
celkové provozní náklady na minimum. Je to
pravdûpodobnû nejlépe vybavená barevná
laserová tiskárna ve své tﬁídû!

Barva bez potíÏí, preciznû a rychle

Pokroãilé sledování

Aficio™ CL1000N patﬁí do ﬁady nové generace
tiskáren RICOH. Ve standardu disponuje
originálním tiskov˘m jazykem Adobe®
PostScript® 3™, s pomocí kterého se plnobarevné PDF dokumenty vytisknou bezchybnû
a velmi rychle. Tisk PDF dokumentu jiÏ nezatíÏí
vá‰ klientsk˘ poãítaã, neboÈ Aficio™ CL1000N
pro konverzi PDF kódu do tiskové podoby pouÏije svÛj vlastní v˘kon.

Pﬁi pouÏití aplikace Web SmartDeviceMonitor
mÛÏete sledovat stav síÈov˘ch zaﬁízení a spravovat je pﬁes webov˘ prohlíÏeã. A navíc IT správci
a administrátoﬁi tak mohou nastavit práva nebo
naopak omezit pﬁístup.

Maximální v˘konnost
Aficio™ CL1000N pﬁichází s velmi rychl˘m
tiskov˘m mechanismem. První barevn˘ v˘tisk
vám bude doruãen jiÏ bûhem 20 sekund. Plnobarevn˘ tisk zvládne bez problémÛ pﬁi rychlosti
8 stran za minutu. S volitelnou duplexní jednotkou mÛÏete tisknout na obû strany papíru témûﬁ
stejnou rychlostí. Rychlost 31 ãernobíl˘ch stran
za minutu patﬁí patrnû mezi nejlep‰í ve své
kategorii.

Potisk materiálÛ
Aficio™ CL1000N se v zábûru materiálÛ vyrovná
i tûm nejprofesionálnûj‰ím tiskárnám, neboÈ
prakticky potiskne jak˘koliv typ papíru aÏ po
gramáÏ 210 g/m2, fólie, leskl˘ papír, obálky, samolepící ‰títky atd. Je roz‰iﬁitelná o zásobníky
papíru s kapacitou aÏ do 780 listÛ.

PrÛmyslové standardy
Kanceláﬁská tiskárna musí b˘t pruÏná v otázce
pﬁipojení. S vestavûn˘m síÈov˘m rozhraním se
Aficio™ CL1000N hodí do kaÏdého prostﬁedí.
Tiskárna standardnû nabízí Ethernet a USB 2.0,
dále mÛÏe b˘t volitelnû vybavena bezdrátov˘m
pﬁipojením WLAN a rozhraním Bluetooth.

UÏivatelsky pﬁívûtiv˘ tisk
ZáleÏí jen na vás, jak˘ tiskov˘ ovladaã si zvolíte,
tiskárna Aficio™ CL1000N podporuje PCL5c,
Adobe® Postscript® 3™ a ikonovû zaloÏen˘
tiskov˘ jazyk RPCS™ od firmy RICOH. Pﬁímá
podpora tisku PDF souborÛ pak znaãnû sníÏí ãekání na jeho zpracování klientsk˘m poãítaãem.

Optimální správa dokumentÛ
Pro zefektivnûní práce s dokumenty mÛÏete ukládat v‰echna va‰e pracovní data na
dokumentov˘ server. DeskTopBinder™ V2 Lite,
víceúãelov˘ integraãní softwarov˘ nástroj, vám
umoÏÀuje sluãovat rÛzné formáty do jednoho
souboru. Tyto uloÏené soubory mohou b˘t pﬁes
webov˘ prohlíÏeã za pomoci aplikace Web Image Monitor kdykoliv a z kteréhokoliv pracovi‰tû
znovu prohlíÏeny, reorganizovány, upravovány
nebo vymazány.

Péãe o Ïivotní 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™ CL1000N nepatﬁí
k v˘jimkám.

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
elektrofotografick˘ tisk
ãernobíle: 31 stran A4 za minutu
barevnû: 8 stran A4 za minutu
Zahﬁívací ãas:
max. 45 s
âas prvního v˘tisku: ãernobíle:
14 s
barevnû:
20 s
Rozmûry (‰ x d x v): 480 x 420 x 385 mm
Hmotnost:
max. 31 kg
Napájení:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Pﬁíkon:
max.:
1,3 kW
úsporn˘ reÏim:
15 W
Max. mûsíãní zatíÏení:
10.000 stran (pﬁi podílu barvy 50%)

Rozhraní:
standardní:

Technologie:
Rychlost tisku:

volitelné:

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

SíÈové sluÏby:
DeskTopBinder™V2 Lite
SmartDeviceMonitor™ for Admin
SmartDeviceMonitor™ for Client
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
Printer utility for Macintosh
PAPÍR

KONTROLER
Vstupní kapacita:
Procesor:
Tiskové jazyky /
rozli‰ení:

VR5500 300 MHz
PCL5c:
600 x 600 dpi
Adobe® PostScript® 3™
RPCS™:
600 x 600 dpi / 1.200 x 600 dpi
Kapacita pamûti:
standard:
128 MB
maximum:
384 MB
Tiskové ovladaãe:
PCL5c / RPCS™:
Windows® 95/98/Me/NT/2000/XP/Server 2003
Adobe® PostScript® 3™:
Windows® 95/98/Me/NT/2000/XP/Server 2003
Macintosh 8.6 – 9.2.x
Macintosh X v10.1, 10.2, 10.3 a novûj‰í
Fonty:
PCL5c:
35 Intelli Fonts
10 TrueType
Adobe® PostScript® 3™:
136 fontÛ Adobe® typ 1

standard:
maximum:
standard:
zásobníky:

250 listÛ
780 listÛ
250 listÛ
A5 – A4

V˘stupní kapacita:
Formát papíru:
GramáÏe papíru:
standardní zásobník:
60 – 210 g/m2
voliteln˘ zásobník na 530 listÛ:
60 – 105 g/m2
Tisková média:
obyãejn˘ papír, leskl˘ papír,
obálky, samolepky, siln˘ papír, fólie
SPOT¤EBNÍ MATERIÁL
ãern˘:
9.800 stran 1)
C, M, Y:
6.500 stran 1)
Aficio™ CL1000N 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/NT/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 10.20/11.x
SCO OpenServer 5.06
Red Hat® Linux 6.x/7.x/8.0/9
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2
Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1, 10.2, 10.3 a novûj‰í

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

Interní pﬁíslu‰enství:

6 GB pevn˘ disk
64 / 128 / 256 MB SDRAM DIMM
Bezdrátové pﬁipojení (IEEE 802.11b)
Bluetooth
PamûÈ pro uÏivatelské úãty
Externí pﬁíslu‰enství:
Zásobník papíru na 530 listÛ
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

