Technické parametry
KOPÍRKA
Konfigurace:
Kopírovací proces:
Rychlost kopírování:
Nastavení poãtu kopií:
Zahﬁívací ãas:
âas první kopie:
Zoom:
Reprodukãní pomûry:
Rozli‰ení:
Kapacita pamûti:
Kapacita papíru:
standard:

maximum:
V˘stupní kapacita:
Rozmûry papíru:
GramáÏ papíru:
Rozmûry (‰xdxv):
UÏivatelské kódy:
Hmotnost:
Napájení:
Pﬁíkon:

stolní pﬁístroj
such˘ elektrofotografick˘ tisk
16 / 20 stran za minutu
1-99
15 s
6,5 s
50 - 200 % v 1 % krocích
zvût‰ení:
122, 141, 200 %
zmen‰ení:
50, 71, 82, 93 %
600 dpi
standard:
16 MB
250 listÛ + 100 listÛ
boãní zásobník
MP 2000LN: 2x250 listÛ + 100 listÛ
boãní zásobník
MP 1600L:
1350 listÛ
MP 2000LN:
1600 listÛ
250 listÛ (vnitﬁní zásobník)
zásobníky papíru:
A5 - A3
boãní zásobník:
A6 - A3
duplex (MP 2000LN):
A5 - A3
zásobníky papíru:
60 - 90 g/m2
boãní zásobník:
52 - 162 g/m2
duplex (MP 2000LN): 64 - 90 g/m2
MP 1600L:
550 x 568 x 420 mm
MP 2000LN: 587 x 568 x 558 mm
50
MP 1600L:
37 kg
MP 2000LN:
49 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz
provoz:
440 W
reÏim úspory energie:
110 W

Partneﬁi
do kanceláﬁe

TISKÁRNA
Rychlost tisku:
Tiskové jazyky:
Rozli‰ení:
Rozhraní:

16 / 20 stran za minutu
DDST
600 dpi
MP 1600L:
USB 2.0
MP 2000LN:
USB 2.0
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Kapacita pamûti:
MP 1600L:
32 MB
MP 2000LN:
64 MB
SíÈové protokoly:
TCP/IP, IPP (MP 2000LN)
Podporovaná prostﬁedí:
Windows® 98/Me
2000/XP/Server 2003
standard:

MP 1600L:

SKENER
Rozli‰ení:
Velikost dokumentu:
Ovladaãe:

max. 600 dpi
A5 - A3
síÈov˘ (MP2000LN), TWAIN
P¤ÍSLU·ENSTVÍ

• Kryt expoziãního skla
• Jednostrann˘ podavaã dokumentÛ
(30 listÛ, pro MP 1600L/2000LN)
• Oboustrann˘ podavaã dokumentÛ
(50 listÛ, pro MP 2000LN)
• Vnitﬁní v˘stupní zásobník (100 listÛ)
• Madlo zásobníku
• Zásobník papíru 500 listÛ
• Zásobník papíru 2x500 listÛ
• Stolek (3 druhy)

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

V˘konn˘ kanceláﬁsk˘ pomocník

¤e‰ení poÏadavkÛ kanceláﬁe
Integrované skenování

SíÈ pro kaÏdého
Model Aficio™MP 2000LN nabízí jednoduché
pﬁipojení do poãítaãové sítû. Díky standardní
síÈové kartû není problémem sdílet schopnosti
zaﬁízení v rámci pracovní skupiny.

zaﬁízení, které bude rÛst s va‰ím podnikáním. Kompaktní modely Aficio™MP 1600L/MP

Chcete-li snadno organizovat a archivovat
informace, mÛÏete pouÏít skenovacích funkcí
modelÛ Aficio™ MP 1600L/MP 2000LN. Díky
pouÏití TWAIN ovladaãe to nemÛÏe b˘t jednodu‰‰í. Skenovat lze jak volné listy, tak i vázané
originály – z expoziãního skla.

2000LN jsou tak pﬁesnû to, co dne‰ní kanceláﬁské prostﬁedí vyÏaduje. Kromû úspory místa

Tisk v základním vybavení

Pro úspûch ve dne‰ním konkurenãním prostﬁedí potﬁebujete dostatek flexibility k tomu,
abyste zvládli rÛzné kaÏdodenní úkoly. Kromû kopírování, tisku a skenování potﬁebujete

MÛÏete sníÏit náklady a souãasnû zlep‰it
zpracování dokumentÛ? Díky integraci ve‰ker˘ch funkcí do jednoho stroje – Aficio™ MP
1600L/MP2000LN - se zlep‰í nejen vá‰ tok
dokumentÛ, ale i sníÏí tlak na rozpoãet!

¤eknûme si upﬁímnû: pokud jste se nûkdy podívali na tok dokumentÛ ve va‰í firmû, zjistili jste
narÛstající dÛleÏitost tisku. Ani zde nezÛstává
Aficio™ MP 1600L/MP 2000LN pozadu: tisk
pomocí jazyka Ricoh DDST je vám k dispozici
jiÏ v základním provedení stroje.

obdrÏíte rovnûÏ v˘hody plynoucí z vysoké kvality v˘stupu, snadné obsluhy a manipulace
s papírem. Tyto v‰echny v˘hody jsou pak sjednoceny do jediného kompaktního zaﬁízení.
S modely Aficio™ MP 1600L/MP 2000LN má tak kaÏd˘ na dosah ruky pﬁímoãar˘ systém
pro správu dokumentÛ.
• Kopírování, tisk a skenování do formátu A3 ve standardní v˘bavû

Dvû tváﬁe listu

• Vysoká produktivita (16/20 stran za minutu)

Tvorba oboustrann˘ch tiskÛ a kopií zdaleka
není synonymem pro nízkou produktivitu.
Díky integrované duplexní jednotce modelu
Aficio™ MP 2000LN , nepoznáte rozdíl
v ãase mezi jednostrann˘m a oboustrann˘m
v˘stupem. Úspora papíru a ochrana Ïivotního prostﬁedí se tak stává samozﬁejmostí.

• Standardnû duplexní jednotka a síÈové pﬁipojení (MP 2000LN)
• Pokroãilá manipulace s papírem

¤ád v toku dokumentÛ

Snadná obsluha
Pokud vás práce nemá pohltit, potﬁebujete
snadno obsluhovatelného pomocníka.
V Ïádném pﬁípadû nepﬁipadá do úvahy proãítání mnoha pﬁíruãek a zdlouhavé ‰kolení. Modely
Aficio™ MP 1600L/MP 2000LN jsou zárukou,
Ïe se budete moci soustﬁedit na dÛleÏitûj‰í
ãinnosti. Díky pﬁehlednému ovládacímu panelu
a ovládání zepﬁedu mÛÏe kdokoli jednodu‰e
tisknout, skenovat i kopírovat. Ani pro obsluhu
nemusíte b˘t expert – Ïádná zvlá‰tní údrÏba.

Kvalita aÏ na prvním místû
I dokumenty pﬁispívají k vytváﬁení obrazu
o spoleãnosti. Modely Aficio™ MP 1600L/MP
2000LN jsou ﬁe‰ením pro kvalitu, kterou poÏadujete. Díky tomu, Ïe jsou originály skenovány
jen jednou a poté reprodukovány z pamûti,
mají v‰echny sady stejnou kvalitu. Teì máte
nejlep‰í pﬁedpoklady k tomu, abyste zanechali
prvotﬁídní dojem.

Ekologie pﬁedev‰ím

Tisk souborÛ, kopírování dokumentÛ, skenování formuláﬁÛ …
to v‰echno vás stojí spoustu drahocenného ãasu. Potﬁebujete
tyto operace urychlit a soustﬁedit se na dÛleÏitûj‰í ãinnosti
– a od toho zde je MP 1600L/MP 2000LN – pro zjednodu‰ení
obsluhy, vy‰‰í rychlost a síÈové moÏnosti. Koneãnû máte
kanceláﬁského pomocníka, kterého jste hledali!

Modely Aficio™ MP 1600L/MP 2000LN jsou
dÛkazem politiky firmy Ricoh o nepouÏívání
toxick˘ch materiálÛ (PVC, kadmium, olovo,
chrom) pﬁi v˘robû*. Nezanedbateln˘ch úspor
papíru lze pak dosáhnout díky integrované
duplexní jednotce modelu Aficio™ MP 2000LN.
* v souladu s naﬁízením RoHS EU (Restriction
of Hazardous Substances), platn˘m od ãervence 2006

Nepﬁeru‰en˘ provoz

standard: 2 x 250 listÛ (MP 2000LN)

Ani velké tiskové ãi kopírovací úlohy nemusí
b˘t dÛvodem k pﬁeru‰ení práce. Pﬁidáním
voliteln˘ch zásobníkÛ papíru zv˘‰íte kapacitu
aÏ na 1350/1600 listÛ, ãímÏ va‰e Aficio™MP
1600L/MP 2000LN hladce splní i objemné
úlohy bez nutnosti doplÀování papíru.

volitelnû: 2 x 500 listÛ

V˘jimeãná produktivita
Zvládnete-li kanceláﬁské úkony v co nejkrat‰ím
ãase, nebude pro vás problémem Ïádn˘ termín.
Díky pouh˘m 15 sekundám zahﬁívacího ãasu,
je Aficio™ MP 1600L/MP 2000LN okamÏitû
pﬁipraveno k práci. Stejnû tak i va‰e kopie ãi v˘tisky jsou hotovy velmi rychle díky ãasu prvního
v˘tisku 6,5 sekundy a rychlosti 16/20 stran za
minutu – produktivita na dosah ruky.

Obrázek není skuteãnou fotografií a mÛÏe
se v podrobnostech ponûkud li‰it od skuteãnosti.

Tisk, kopírování a skenování, to v‰e v kompaktním provedení
a na minimální plo‰e - to je Aficio™ MP 1600L/MP 2000LN.

