Technické parametry
KOPÍRKA
Kopírovací proces:
Rychlost kopírování:
Rozli‰ení:
Nastavení poãtu kopií:
Zahﬁívací ãas:
âas první kopie:
Zmen‰ení/Zvût‰ení:
Zoom:
PamûÈ:
Vstupní kap. papíru:
V˘stupní kap. papíru:
Formát papíru:
GramáÏ:
Rozmûry (‰ x d x v):
Hmotnost:
Napájení:
Pﬁíkon:

elektrofotografick˘ pﬁenos
3,6 metrÛ za minutu
2 A0 za minutu
4 A1 za minutu
600 dpi
1 - 20
max. 2 min.
max. 22 s (A1)
25, 35, 50, 71, 100,
141, 200, 283, 400 %
25 – 200 % po 0,1 % krocích
200 – 400 % po 0,2 % krocích
standard:
80 MB
manuální ruãní podavaã
podavaã z 1 role (voliteln˘)
podavaã ze 2 rolí (voliteln˘)
pﬁední v˘stup:
25 listÛ A1
zadní v˘stup:
20 listÛ A0/A1
min.:
182 x 140 mm
max.:
914 x 6.000 mm
51 - 110 g/m2
1.080 x 700 x 1.280 mm
(i s podavaãem z role)
175 kg (i s podavaãem z role)
220 - 240 V, 50 / 60 Hz
max.:
1,44 kW
TISKÁRNA (volitelnû)

Typ kontroleru:
Rychlost tisku:

externí server
3,6 metrÛ za minutu
2 A0 za minutu
4 A1 za minutu
Rozli‰ení:
600 dpi
Formát v˘tisku:
min.:
182 x 140 mm
max.:
914 x 6.000 mm
SíÈové protokoly:
TCP / IP, IPX / SPX,
lpr / lpq, HTML, SMB
Podporované
HPLG/2, CalComp 906/907, TIFF
formáty souborÛ:
(nekomprimovan˘/G3/G4)
CAL, BMP, RLC, PCX, T6X,
CIT, HP/RTL, WMF, DWG,
Adobe® PostScript® 3™ (volitelnû), CGM (volitelnû)

Nejkompaktnější
velkoformátové zařízení
typu vše-v-jednom

Podporovaná prostﬁedí:

Windows® 95/98/Me/
NT4.0/2000/XP/2003 Server
Macintosh 8.6 a novûj‰í (kromû v10.0.x)
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.x/11.x
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x
Doporuãen˘ PC server:
pro nejnovûj‰í konfiguraci prosím
kontaktujte svého dodavatele
SKENER (volitelnû)
Rozli‰ení:

standard:
600 dpi
uÏivatelská volba: 150 – 1.200 dpi
Formát naskenovaného dokumentu:
max. 914 x 6.000 mm
MoÏnost skenování do PDF
SOFTWARE
• RW-240 PLOTBASE
• RW-240 PLOTCLIENT/WIN
• RW-240 WINPRINT
• Bentley®
• RW-240 PLOTCLIENT HDI/ADI
• RW-240 PLOTCLIENT/WEB
• SCANTOOL
VOLITELNÉ P¤ÍSLU·ENSTVÍ
• Podavaã z 1 role
• Podavaã ze 2 rolí
• Zásobník na 250 listÛ papíru (aÏ po A3+)
• Stolek
• Pevn˘ disk
• Razítkovaã

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 ČR 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

Prvotﬁídní v˘konnost a snadná obsluha v jediném zaﬁízení

Vysoká kvalita, velkoformátov˘ standard

Zvládá stále va‰e analogová velkoformátová kopírka
plnit v‰echny poÏadavky? UÏ jste pﬁem˘‰leli nad
malou produktivitou va‰eho inkoustového plotru
a o následn˘ch vysok˘ch provozních nákladech?
V‰echny tyto nedostatky mÛÏete okamÏitû vyﬁe‰it
s RICOH Aficio™ 240W. Tento multifunkãní systém
typu v‰e-v-jednom patﬁí k nejkompaktnûj‰ím A0
zaﬁízením na svûtû. Pﬁi pravém rozli‰ení 600 dpi pro
tisk, kopírování i skenování nabízí nejlep‰í dostupnou
kvalitou v˘stupu. Názorn˘ ovládací panel, snadné
zaloÏení papíru a opravdová jednoduchost zaruãují
pro uÏivatele snadnou obsluhu. Odteì jsou jiÏ drahé
a ãasovû nároãné tisky mimo firmu minulostí, neboÈ
Aficio™ 240W podporuje v‰echny velikosti papíru od
‰íﬁky 182 mm aÏ po 914 mm. Vybavena nejmodernûj‰í
digitální technologií urãuje kopírka Aficio™ 240W
nov˘ standard pro tento trh a poskytuje maximálnû
pohodlnou obsluhu a kvalitu v˘stupu v jediném kompaktním zaﬁízení.

Aficio™ 240W zvládne i nejobtíÏnûj‰í
velkoformátové poÏadavky. Toto kompaktní
zaﬁízení zaruãuje pﬁi rozli‰ení 600 dpi vynikající kvalitu v˘tiskÛ, kopií a skenÛ v‰ech
va‰ich dokumentÛ. AÏ se ãtyﬁmi moÏn˘mi
zdroji papíru nejsou ani rÛzné velikosti
médií Ïádn˘ problém. Aficio™ 240W zvládne v‰echny potﬁebné formáty papíru bez
ãasov˘ch ztrát zpÛsoben˘ch v˘mûnou rolí.

UÏivatelsky pﬁíjemná obsluha
Aficio™ 240W nabízí díky jednoduchému
a názornému LCD operaãnímu panelu velmi
snadnou obsluhu. Na displeji se zobrazují
detailní informace o dostupn˘ch médiích
a stavu celého systému. Pﬁístup k mnoha
nabízen˘m funkcím u zaﬁízení Aficio™ 240W
je velmi pﬁím˘ a intuitivní.

Ekologicky uvûdomûl˘ design
I s produktem Aficio™ 240W pokraãuje
spoleãnost RICOH ve zlep‰ování svého
postoje ke zdravûj‰ímu a pﬁíjemnûj‰ímu
pracovnímu prostﬁedí, a to zejména díky jeho
mal˘m pÛdorysn˘m rozmûrÛm, minimální
emisi ozónu, nízké hladinû hluku a sníÏenému vyzaﬁovaní tepla. Toto zaﬁízení typu
v‰e-v-jednom mÛÏe b˘t proto snadno a lehce
umístûno nejen ve va‰í projekãní kanceláﬁi, ale prakticky v jakémkoliv pracovním
prostoru.

Snadná údrÏba
a pﬁizpÛsobivost rolí

Naskenuj jednou, tiskni mnohokrát
Nûkter˘mi pﬁedlohami mohou b˘t velmi staré a nenahraditelné v˘kresy nebo vícevrstvé originály. Aficio™ 240W skenuje pomocí nejmodernûj‰ích technologií jakékoli
originály pouze jednou a pro dal‰í reprodukci je ukládá do pamûti. V˘sledkem je potom
men‰í náchylnost k po‰kození hodnotn˘ch originálÛ a úspora ãasu jinak stráveného
neustál˘m skenováním. Pokud vyÏadujete, aby nûkolikastránkové v˘kresy tvoﬁili
ucelenou sadu, Aficio™ 240W vám je naskenuje pouze jedenkrát a vytiskne tolik
seﬁazen˘ch sad, kolik jich potﬁebujete. Dal‰í moÏností je nasnímání dokumentu a jeho
následné uloÏení na disk pro pozdûj‰í vyuÏití.

Kdo si dnes mÛÏe dovolit malou produktivitu a dlouhé prostoje? Aficio™ 240W disponuje zahﬁívacím ãasem pod 2 minuty, první
v˘tisk formátu A1 je pak k dispozici do
22 sekund. Tiskov˘ mechanismus zhotovuje
v˘tisky rychlostí 3,6 bûÏn˘ch metrÛ za
minutu, ãemuÏ odpovídají 2 A0 nebo 4 A1
za minutu, a to v‰e pﬁi rozli‰ení 600 dpi.

¤e‰ení pro ve‰keré velkoformátové práce
Pro optimalizaci v˘konnosti potﬁebujete kompletní tiskov˘, kopírovací a skenovací systém, kter˘ kombinuje uÏivatelsky pﬁíjemnou
obsluhu s rychl˘m, velmi kvalitním kopírováním a nejmodernûj‰ím
tiskem. Aficio™ 240W disponuje v‰emi tûmito vlastnostmi a navíc
nabízí vynikající síÈovou integraci a univerzálnost.

Aficio™ 240W umoÏÀuje tisk prakticky z libovolného typu poãítaãe nebo platformy. AÈ
uÏ je instalován pod prostﬁedím Windows®
nebo UNIX, pracuje tento systém spolehlivû
a umoÏÀuje pﬁím˘ tisk z bûÏnû pouÏívan˘ch
aplikací. Aficio™ 240W je dodáváno se sadou
klientsk˘ch nástrojÛ a ovladaãÛ pro zaji‰tûní
tisku z aplikací jak˘mi jsou AutoCAD®,
Windows®, Bentley® a tisk pﬁes webov˘
prohlíÏeã díky nástroji Web Client.

Multifunkãnost

Aficio™ 240W mÛÏe b˘t pﬁizpÛsobeno tak,
aby zvládlo v‰echny va‰e „velkoformátové“ potﬁeby. Toto zaﬁízení je dostupné
v konfiguraci s jednou nebo dvûma rolemi
se speciálnû konstruovan˘m drÏákem rolí
pro jednoduché a bezproblémové zakládání
papíru. S dÛvtipn˘m upínacím systémem je
tedy v˘mûna rolí u Aficia 240W snadná a bez
potíÏí.

Profesionální produkce dokumentÛ velk˘ch
rozmûrÛ, jak˘mi jsou napﬁ. konstrukãní
v˘kresy a instalaãní plány, ãasto vyÏaduje
tisk na zakázku. Se zaﬁízením Aficio™ 240W
mÛÏete tento drah˘ a ãasovû nároãn˘ zpÛsob
práce eliminovat a zmûnit, neboÈ dosáhnete
stejn˘ v˘sledek efektivnûji a s jistotou, Ïe
citlivé informace zÛstanou utajeny. Volitelné
pﬁipojení pﬁitom inteligentnû sdruÏuje funkce
tisku, kopírování a skenování.

Kompletní vstup a v˘stup

Vynikající kvalita

Aficio™ 240W se vyznaãuje praktickou
a pohodlnou obsluhou zepﬁedu. NezáleÏí na
tom, zda kopírujete, skenujete nebo tisknete
formáty A0, nebo dokonce del‰í, v‰e mÛÏete
zvládnout z pﬁední strany zaﬁízení. Díky dÛmyslnému designu celého systému mÛÏete
Aficio™ 240W umístit blízko ke stûnû, ãímÏ
v kanceláﬁi u‰etﬁíte drahocenné místo.

Zákazníci oãekávají to nejlep‰í, rozhodující
je pﬁitom vysoká kvalita v˘stupu. Aficio™
240W nabízí dokonal˘ v˘stup s maximální
pﬁesností. Jednolité plochy jsou ãernûj‰í,
linky jemnûj‰í a ostﬁej‰í, a polotóny se
stíny jsou optimalizovány. Zatímco ostatní
systémy mohou nahradit vysokou kvalitu
nízkou v˘konností, Aficio™ 240W zachovává
vysokou kvalitu rozli‰ení 600 dpi pﬁi stále
stejné rychlosti.

Profesionální obraz
V˘konnost ‰etﬁící ãas

Pﬁipojitelnost
velkoformátového systému

Aficio™ 240W zhotovuje v˘tisky, kopie a skeny profesionální kvality pﬁi rozli‰ení 600 dpi.
V‰echny va‰e technické dokumenty, jak˘mi
jsou napﬁ. architektonické plány, 3D v˘kresy
a grafiky, jsou reprodukovány s nejvy‰‰í
moÏnou kvalitou, která vám mÛÏe poskytnout konkurenãní v˘hodu pﬁi v˘bûrov˘ch
ﬁízeních nebo prezentacích.

Rozmûry podle potﬁeby
Moderní digitální technologie vyuÏitá u zaﬁízení Aficio™ 240W Vám umoÏÀuje zmen‰ovat dokumenty formátu A0 aÏ na formát A4
a malé dokumenty zase naopak zvût‰ovat.
Tato funkce zmen‰ení / zvût‰ení Vám díky
0,1% krokÛm nabízí plynulou zmûnu v˘stupu
do témûﬁ jakékoliv velikosti.

Kompaktní
a nákladovû efektivní
Díky designu ‰etﬁícímu místo a neuvûﬁitelnû
mal˘m pÛdorysn˘m rozmûrÛm patﬁí Aficio™
240W k nejkompaktnûj‰ím velkoformátov˘m
systémÛm na trhu. ProtoÏe nepotﬁebujete
samostatn˘ plotr a skener, a protoÏe je hluãnost zaﬁízení sníÏena na minimum, v˘raznû
se zlep‰í va‰e pracovní prostﬁedí. Pro zv˘‰ení pohodlí je Aficio™ 240W koncipováno tak,
Ïe obsluha kopírování, tisku a skenování je
moÏná z pﬁední strany zaﬁízení.

V‰estranné zacházení
s papírem
Aficio™ 240W umoÏÀuje práci se ‰irokou
‰kálou velikostí papíru poãínaje ‰íﬁkou
182 mm aÏ po 914 mm, ãímÏ vám u‰etﬁí
ve‰ker˘ tisk speciálních formátÛ na zakázku.
Pﬁi pouÏití volitelného podavaãe ze dvou rolí,
zásobníku papíru a ruãního podavaãe máte
navíc k dispozici celkem ãtyﬁi rÛzné zdroje
papíru.

