Rychlé a pohodlné
kopírování do formátu A3

Díky neustále rostoucí konkurenci roste
i poÏadavek na efektivitu kaÏdodenní práce.
Kopírování stále zÛstává dÛleÏit˘m aspektem
v kanceláﬁsk˘ch ãinnostech a ãasto zabírá
znaãnou ãást va‰eho drahocenného ãasu. Nyní
v‰ak jiÏ mÛÏete strávit ménû ãasu kopírováním
a vûnovat se dÛleÏitûj‰ím vûcem. Se zaﬁízením Aficio™MP 1500 vytvoﬁil Ricoh spojení
rychlosti a snadné obsluhy pro zefektivnûní va‰í
kaÏdodenní kanceláﬁské práce. Díky koncepci
efektivity a produktivity nabízí toto digitální
ﬁe‰ení vysokou rychlost, jednoduchou obsluhu
a podporu aÏ do formátu A3. Ideální partner pro
poÏadavky va‰eho obchodu!

Kopírování do formátu A3

Jednoduché v kaÏdém ohledu

Tabulky v Excelu, diagramy, poji‰Èovací formuláﬁe
... jen nûkolik pﬁíkladÛ dokumentÛ, které si zaslouÏí
formát A3. Teì je uÏ mÛÏete kopírovat v originální
velikosti místo neustálého zmen‰ování. Listové
originály lze navíc kopírovat z automatického
podavaãe dokumentÛ (ADF), vázané originály pak
z expoziãního skla. Rychlost 15 stran za minutu
zÛstane zachována, stejnû jako va‰e produktivita.

Pro zjednodu‰ení kaÏdodenní práce je Aficio™MP
1500 vybaveno jednoduch˘m a pﬁehledn˘m ovládacím panelem. ZapomeÀte na zdlouhavé proãítání
manuálÛ – toto zaﬁízení vás intuitivnû provede
kaÏdou úlohou.

Produktivita do va‰í kanceláﬁe
Nûkdy chcete jen nûkolik kopií, zato je potﬁebujete
rychle. Aficio™MP 1500 je zárukou, Ïe je obdrÏíte
v nejkrat‰ím moÏném ãase. Díky zahﬁívací dobû
pouh˘ch 15 sekund a krátkému ãasu obnovy
z úsporného reÏimu se stane va‰e práce rázem
produktivnûj‰í. První kopie je hotova jiÏ za 6,5
sekundy a dal‰í následují rychlostí 15 stran za
minutu.

Spolehliv˘ pomocník
Zaﬁízení, na které spoléháte, musí b˘t Ïivotaschopné ve va‰em kanceláﬁském prostﬁedí. Díky
digitální technologii obsahuje Aficio™MP 1500
ménû pohybliv˘ch ãástí, coÏ pﬁispívá k optimalizaci
produktivity a Ïivotního cyklu.
• krátk˘ zahﬁívací ãas a ãas první kopie
• manipulace s papírem
• intuitivní obsluha a snadné uÏití
• úãelné provedení

Optimální manipulace s papírem

Díky konstrukci madla zásobníku nebude
obsluha obtíÏná ani pro handicapované osoby.

Chcete-li zvládnout svoji práci rychleji, s v˘hodou
vyuÏijete voliteln˘ podavaã dokumentÛ modelu
Aficio™MP 1500. Namísto pokládání listÛ na
expoziãní sklo jednoho po druhém je mÛÏete vloÏit
do podavaãe ADF a naãíst najednou aÏ 30 listÛ. Pro
speciální média ãi papír vy‰‰í gramáÏe zase existuje boãní zásobník. Aficio™MP 1500 zvládne v‰e!

Digitální v˘hody
Aficio™MP 1500 nabízí digitální v˘hody – vyuÏívejte jich. Napﬁíklad funkce „skenuj-jednou-tiskni-mnohokrát“, kdy je vá‰ originál skenován
jen jednou a poté jiÏ reprodukován z pamûti. AÈ
uÏ potﬁebujete jednu ãi padesát kopií, originál je
skenován jen jednou – bez zbyteãného opotﬁebení.
Digitální technologie rovnûÏ znamená snadnou
distribuci: s elektronick˘m tﬁídûním budou v˘stupy
z modelu Aficio™MP 1500 okamÏitû pﬁipraveny
k distribuci.

Ekologie aÏ na prvním místû
Jako v‰echna zaﬁízení Ricoh, je i Aficio™MP 1500
‰etrné k Ïivotnímu prostﬁedí díky:
• omezení pouÏití toxick˘ch materiálÛ*
• reÏimu úspory energie
• tichému a ãistému provozu
* v souladu s naﬁízením RoHS EU (Restriction of Hazardous
Substances), platn˘m od ãervence 2006

Technické parametry
KOPÍRKA
Konfigurace:
Kopírovací proces:
Rozli‰ení:
Kapacita pamûti:
Rychlost kopírování:
Zahﬁívací ãas:
âas první kopie:
Nastavení poãtu kopií:
Napájení:
Pﬁíkon:
Rozmûry (‰xdxv):
Hmotnost:
Kapacita papíru:
V˘stupní kapacita:
GramáÏ papíru:
Formát papíru:
Zoom:
Reprodukãní pomûry:
UÏivatelské kódy:

stolní pﬁístroj
such˘ dvoukomponentní,
elektrostatick˘ pﬁenos
600 dpi
standard:
16 MB
15 stran za minutu (A4)
15 s
6,5 s
1 – 99
220/240 V, 50/60 Hz
max. 1,28 kW
550 x 568 x 420 mm
35 kg
zásobník papíru:
250 listÛ
boãní zásobník:
100 listÛ
maximum:
350 listÛ
250 listÛ (vnitﬁní v˘stup)
zásobník papíru:
60 – 90 g/m2
boãní zásobník:
52 – 162 g/m2
zásobníky papíru:
A5 – A3
boãní zásobník:
A6 – A3
50 – 200 % v 1 % krocích
3 pro zvût‰ení, 4 pro zmen‰ení
50

P¤ÍSLU·ENSTVÍ
• Kryt expoziãního skla
• Podavaã dokumentÛ (30 listÛ)
• Madlo pro zásobník
• Stolek velk˘

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

