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

stolní pﬁístroj
such˘ elektrofotografick˘ tisk
16 stran za minutu
1-99
10 s
7,5 s
50 - 200 % v 1% krocích
600 dpi
standard:
16 MB
standard:
250 listÛ
100 listÛ ruãní zásobník
maximum:
850 listÛ
250 listÛ (vnitﬁní zásobník)
50 listÛ, oboustrann˘ (volitelné)
zásobník:
A5 - A4
ruãní zásobník:
A6 - A4
zásobník papíru:
60 - 90 g/m2
boãní zásobník:
60 - 157 g/m2
duplex:
64 - 90 g/m2
485 x 450 x 371 mm
MP161:
22 kg
MP161L/LN:
24 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz
provoz:
900 W
reÏim úspory energie:
25 W

Kompaktní
stolní v‰eumûl

TISKÁRNA (Aficio™MP 161L/MP 161LN)
Rychlost tisku:
Tiskové jazyky:
Rozli‰ení:
Rozhraní:

16 stran za minutu
DDST™
600x600 dpi
USB 2.0
Ethernet (10Base-T/100Base-TX) 1)
SíÈové protokoly1):
TCP/IP, IPP
Kapacita pamûti:
MP 161L:
32 MB
MP 161LN:
64 MB
Podporovaná prostﬁedí:
Windows® 98/Me
2000/XP/Server 2003
SKENER (Aficio™MP 161L/MP 161LN)
Rozli‰ení:

Ovladaãe:
Rozmûry originálu:

ãb:
barva:

600 dpi
300 dpi
(MP161LN s pﬁídavn˘mi
256MB: 600dpi)
TWAIN (MP161LN: síÈov˘ TWAIN)
A5 - A4
P¤ÍSLU·ENSTVÍ

•
•
•
•
•
•

Kryt expoziãního skla
Oboustrann˘ podavaã dokumentÛ (50 listÛ)
Zásobník papíru 1x500 listÛ
Stolek mal˘
Stolek velk˘
PamûÈ 256MB 1)
1) platí jen pro Aficio MP161LN

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

Standardní v˘bava
pro splnûní Va‰ich poÏadavkÛ

SíÈové pﬁipojení bez námahy (MP 161LN)
• síÈov˘ tisk ve standardu umoÏÀuje dostateãnou integraci
a snadné sdílení vlastností stroje v pracovních skupinách

AÈ uÏ pracujete v malé kanceláﬁi, nebo pracovní skupinû, setkáváte se pﬁi práci s rÛzn˘mi
poÏadavky. Aficio™ MP 161/ MP 161L /MP 161LN dokáÏe Va‰e poÏadavky vÏdy efektivnû
splnit. MÛÏete se rozhodnout pouze pro kopírku, nebo si zvolit model s moÏností kopírování, tisku a skenování, pﬁípadnû si mÛÏete vybrat stroj podporující síÈové pﬁipojení. Ze
‰iroké palety si vybere opravdu kaÏd˘. Zaﬁízení nabízejí duplex ve standardní konfiguraci,
jednoduchou práci s dokumenty a rychlou obsluhu. Vysoká spolehlivost, kompaktnost

Duplex jiÏ v základní v˘bavû
U‰etﬁete v˘daje za papír a sniÏte náklady na kopii, to v‰e díky vyuÏití
duplexního tisku a kopírování. Duplexní funkce, která je standardem
u v‰ech typÛ zaﬁízení MP 161/ MP 161L /MP 161LN, umoÏÀuje oboustrann˘ v˘stup pﬁi zachování vysoké rychlosti. Modely
MP 161L/ MP 161LN jsou dokonce schopny provést
digitalizaci obou stran originálu, ãímÏ u‰etﬁí Vá‰ ãas.

a nízké náklady jsou hlavními rysy zaﬁízení, které Vám umoÏní optimalizovat Va‰i kanceláﬁskou ãinnost.

Pouhé stisknutí tlaãítka

MP 161

MP 161L

MP 161LN

• rychlé kopírování a duplex
• jednoduchá práce
s dokumenty

• tisk ve standardu
• barevné skenování

• síÈov˘ tisk
• barevné síÈové skenování

ProtoÏe ãas jsou peníze, potﬁebujete v kanceláﬁi zaﬁízení, které lze jednodu‰e
nainstalovat, ovládat a udrÏovat. Stroje MP 161/ MP 161L/ MP 161LN jsou
konstruovány s dÛrazem na jednoduchost pouÏití. Mezi hlavní v˘hody patﬁí:
• jednoduchá (plug-and-play) instalace
• obsluha z ãelní strany
• pﬁehledn˘ ovládací panel s podsvícením

Kompaktní ﬁe‰ení
• mal˘ pÛdorys
• malé rozmûry, kompaktní konstrukce s uÏiteãn˘m vnitﬁním
v˘stupem kopií a tiskÛ
• mÛÏe b˘t umístûn kdekoliv v kanceláﬁi, aniÏ by zabral potﬁebné
pracovní místo

Jednoduch˘ tisk
a barevné skenování (MP 161L/LN)
• tisk pﬁi nízk˘ch nákladech
• barevné skenování s pouÏitím ovladaãe TWAIN
• jednoduchá digitalizace knih a ãasopisÛ:
skenování pﬁímo ze skla

Rychlost na dosah
Zaﬁízení MP 161/ MP 161L /MP 161LN jsou pﬁipravena
k ãinnosti za ménû neÏ 10 sekund. Va‰e první kopie nebo
ti‰tûn˘ dokument opustí zaﬁízení za ménû neÏ 7,5 sekundy,
pﬁiãemÏ nominální rychlost v˘stupu ãiní 16 stran za minutu.

Skuteãná spolehlivost
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Pohodlná práce s dokumenty
Zaﬁízení MP 161/ MP 161L /MP 161LN zvládne práci s papírem velikostí A6 aÏ A4.
UmoÏní Vám vypoﬁádat se s bûÏn˘mi denními úkoly, stejnû tak jako s netradiãními
pracovními poÏadavky. Zaﬁízení zvládne i rozsáhlej‰í tiskové a kopírovací úlohy. Díky
kapacitû 850 listÛ se nemusíte obávat ãastého doplÀování papíru. Urãitû vyuÏijete
i podavaã originálÛ, kter˘ pojme naráz aÏ 50 listÛ.

V kanceláﬁi dnes potﬁebujete zaﬁízení, na které se mÛÏete opravdu
spolehnout. Se zaﬁízeními MP 161/ MP 161L/ MP 161LN se nemusíte
niãeho obávat. Konstruována na základech mnohalet˘ch zku‰eností
a technologick˘ch inovací nabízejí tato zaﬁízení nov˘ stupeÀ profesionality.

Îivotní prostﬁedí aÏ na prvním místû
Stejnû jako u ostatních zaﬁízení i u modelÛ MP 161/ MP 161L/ MP 161LN pouÏívá
Ricoh netoxické materiály*, dále dbá na omezené emise hluku a úspornou v˘robu
toneru. Velmi nízká spotﬁeba elektrické energie a duplex ve standardu jsou vlastnosti, které toto zaﬁízení posouvají o krok dále v péãi o Ïivotní prostﬁedí.
* v souladu s naﬁízením RoHS EU (Restriction of Hazardous Substances), platn˘m od ãervence 2006

