
Betaalbare, productieve en milieuvriendelijke kleuren



Innovatieve kleuren op A3-formaat met hoge
productiviteit
De zakenwereld van tegenwoordig wil dat concurrerende voordeel hebben dat digitaal afdrukken in kleur

met zich meebrengt. Velen zijn echter bezorgd over de kosten. Anderen twijfelen, omdat het kostbare

kantoorruimte inneemt en het gevolgen heeft voor het milieu. De Aficio™MP C2051/MP C2551 zijn het

milieuvriendelijke antwoord op uw informatievraagstuk. Wij hebben de professionele kleurencapaciteiten

en geavanceerde workflowtechnologie gecombineerd in een ruimtebesparend design. U heeft nu de

mogelijkheid om uw belasting op het milieu te verminderen met een zeer productief A3-afdruksysteem.

Daarnaast zult u geen spijt hebben van uw keuze gezien het geld en de tijd die u met dit systeem bespaart.

Voordelige kleuren van hoge kwaliteit worden met dezelfde snelheid afgedrukt als zwart-wit: 20/25 ppm

Multifunctioneel: kopiëren, afdrukken, scannen en (optioneel) faxen

Milieuvriendelijke technologieën zorgen voor energie- en kostenbesparingen

Geavanceerde eigenschappen vereenvoudigen de workflow, wat tijd, ruimte en geld bespaart

Verbeterde beveiligingsfuncties beschermen uw gegevens en helpen u om aan wet- en regelgeving te

voldoen

Geavanceerde workflowoplossingen
KOSTENBEHEER

Iedereen houdt van kleur. Als u kleur op de juiste manier gebruikt, is het een invloedrijk zakelijk middel.

Door het betaalbaar afdrukken in kleur in huis te halen, bespaart u op kosten voor drukwerk dat u voorheen

uit moest besteden. Onze geavanceerde MFP's bevatten een maximuminstelling die bepaalt hoeveel een

individuele gebruiker mag afdrukken. Dit geeft u meer controle over uw afdrukkosten en het vermindert

uw totale kosten voor het bezit van deze systemen.

VERBETER UW DOCUMENTSTROOM

Verbeter uw workflow en de samenwerking tussen uw medewerkers door uw documenten elektronisch

op te slaan en te delen. De Aficio™MP C2051/MP C2551 passen perfect in uw digitale workflow. Deze

systemen bieden u afdrukken, kopiëren, faxen en scannen over uw gehele netwerk; u scant de

documenten rechtstreeks naar uw e-mailinbox, netwerkmappen, SD-kaarten en USB-sticks.

DENK GROEN, WERK GROENER

De Aficio™MP C2051/MP C2551 zijn ontworpen om duurzaam zakendoen eenvoudiger te maken. De

standaard duplexeenheid bespaart papier en stroom. Wij helpen u om de impact die uw bedrijf op het

milieu heeft, te verminderen. Dit doen wij met onze unieke PxP-toner en energiebesparende QSU-

technologieën. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat onze MFP's een van de laagste energieverbruiken

in hun klasse hebben. Dit helpt u om uw C02-uitstoot en bedrijfskosten te verminderen en het

onderstreept uw milieuvriendelijke strategieën en bedrijfsprestaties.

VEREENVOUDIG ALLEDAAGSE TAKEN

De Aficio™MP C2051/MP C2551 maken het bedrijfsleven makkelijker en ze helpen bij het terugdringen

van het aantal telefoontjes naar uw IT-afdeling. Onze unieke en flexibele displays stellen u in staat om

pictogrammen te personaliseren en de bediening van de MFP te vereenvoudigen. U kunt profielen opslaan

voor vaak terugkomende opdrachten en uw workflow verbeteren met App2Me-widgets. U kunt zelfs op

enveloppen afdrukken vanuit een optionele interne papierlade. Dit maakt het u makkelijker om uw

workflow te personaliseren en het afdrukproces op uw manier te regelen.



VERHOOG UW WERKGROEPPRODUCTIVITEIT

Geniet van de prestaties van deze systemen die passen bij de snelheid van uw bedrijf. U krijgt meer

gedaan in dezelfde tijd door het snelle herstel van deze printsystemen (slechts 10 seconden) en

afdruksnelheden tot 25 pagina's per minuut. Maximaliseer uw productiviteit met een snelheid van de

eerste afdruk van 7 seconden voor een zwart-witkopie.

VERBETER UW DOCUMENTBEVEILIGING

Uw gevoelige gegevens worden beschermd door de uitmuntende beveiligingsfuncties van onze MFP's.

De standaard HDD-coderingseenheid codeert de gegevens die op de harde schijf worden opgeslagen.

Door gebruik te maken van de ingebouwde Data Overwrite Security Unit kunnen opgeslagen en tijdelijke

gegevens overschreven worden om veilig bewaard te worden. Optionele beveiligingspakketten zoals

gegevensbeveiliging voor kopiëren, kaartverificatie en beveiligd vrijgeven van afdrukken zijn tevens

beschikbaar.

BESPAAR RUIMTE

De geavanceerde technologie van onze compacte MFP's is in een verassend klein systeem verwerkt. Ze

passen onopvallend in verschillende lokaties, waardoor essentiële functionaliteiten binnen handbereik

zijn. Zelfs de optionele finisher van 500 vellen, de perforeereenheid en de enveloplade zijn intern verwerkt.

Er is dus niets wat het kleine, ruimtebesparende design in gevaar brengt.

LAAT EEN BLIJVENDE INDRUK ACHTER

Door de kleuren valt uw bedrijf op. Maak een blijvende indruk met haarscherpe en opvallende afbeeldingen

tot A3-formaat van 1200 dpi. Haal levendige kleuren in huis met dezelfde hoge afdruksnelheden als zwart-

wit. Creëer een verscheidenheid aan rapporten, nieuwsbrieven en mailings op een brede reeks

papiersoorten. Bepaal zelf of u op lichte of zware papiersoorten afdrukt van A3- tot A6-formaat. Druk

moeiteloos af op opvallend glanzend en gecoat papier of karton.



ISO9001 gecertificeerd, ISO14001 gecertificeerd

Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld
in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de
inhoud en/of lay-out ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of
geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Neem voor meer informatie
contact op met

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces: Droog elektrostatisch transfersysteem
Kopieersnelheid: Kleur: 20/25 kopieën per minuut

Zwart-wit: 20/25 kopieën per minuut
Resolutie: 600 dpi
Meervoudig kopiëren: Tot 999
Opwarmtijd: Minder dan 22 seconden 1

Uitvoersnelheid van de 1e afdruk: Kleur: Minder dan 9,2 seconden
Zwart-wit: Minder dan 6,3 seconden

In-/uitzoomen: 25 - 400% (in stappen van 1%)
Geheugen: Standaard: 1,5 GB + 160 GB harde schijf
Papierinvoercapaciteit: Standaard: Papierlade(s) van 2 x 250 vellen

Handinvoer van 100 vellen
Maximum: 1600 vellen
Maximum: 650 vellen

Papierformaat: A6 - A3
Papiergewicht: Papierinvoerlade 1: 60 - 256 g/m²

Papierinvoerlade 2: 60 - 169 g/m²
Handinvoer: 52 - 256 g/m²
Duplexlade: 60 - 105 g/m²

Afmetingen (B x D x H): 587 x 676 x 845 mm (incl. ARDF)
Gewicht: Minder dan 100 kg (incl. ARDF)
Netspanning: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stroomverbruik: In bedrijf: Maximaal 1680 kW

Automatische uitschakelmodus: 1,1 W

PRINTER

Afdruksnelheid: Kleur: 20/25 afdrukken per minuut
Zwart-wit: 20/25 afdrukken per minuut

Printertaal: Standaard: PCL5c, PCL6 (XL)
Optie: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge,
IPDS

Resolutie: 1200 dpi
Interface: Standaard: USB Host I/F, USB2.0, Ethernet

10Base-T/100Base-TX, Optie: IEEE 1284,
Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA-
ondersteuning), USB2.0/SD-sleuf, Ethernet
1000Base-T

Netwerkprotocol: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Ondersteunde netwerken: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008/Server 2008R2, Novell®
Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5
of later, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX
10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer
5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/
9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L
v5.2/5L v5.3, Macintosh OS X v10.2 of later,
SAP® R/3® 3.x of later, mySAP ERP2004 of
later, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400®
met gebruik van OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Scansnelheid: Zwart-wit: 44 afbeeldingen per minuut (A4/
LET LEF)
Kleur: 44 afbeeldingen per minuut (A4/LET
LEF)

Resolutie: Maximaal 600 dpi
Origineelformaat: A5 - A3
Bestandsformaat (uitvoer): PDF/JPEG/TIFF/Hoge compressie PDF
Gebundelde drivers: Netwerk, TWAIN
Scan to email: SMTP, POP3
Scan to email
bestemmingsadressen:

Maximaal 500 per printopdracht

Opgeslagen
bestemmingsadressen:

Maximaal 2000

Adresboek: Via LDAP of lokaal op de harde schijf
Scan to folder: SMB, FTP, NCP
Bestemming: Maximaal 50 mappen per printopdracht

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor

FAX (OPTIE)

Circuit: PSTN, PBX
Compatibiliteit: ITU-T (CCITT) G3
Modemsnelheid: Maximaal 33,6 Kbps
Resolutie: Standaard/detail: 200 x 100 - 200 dpi

Maximum: 400 x 400 dpi (optie)
Compressiemethode: MH, MR, MMR, JBIG
Scansnelheid: 36 vellen per minuut
Geheugencapaciteit: Standaard: 4 MB

Maximum: 28 MB
Geheugenback-up: Ja

OVERIGE OPTIES

Afdekklep, automatische documentinvoer van 50 vellen, speciale ladehandgreep,
onderzetkast, tafel met zwenkwielen, papierlade van 500 vellen, papierlades van 2
x 500 vellen, interne finisher van 500 vellen, perforeereenheid, faxeenheid,
faxstempelinkt, staffellade, interne (fax)uitvoerlade, zijlade, envelopinvoer,
browsereenheid, File Format Converter, Data Overwrite Security Unit, beugel voor
sleutelteller, Remote Communication Gate BN1, tellerinterface-module type A,
kaartverificatiepakket, PictBridge, USB2.0/SD-sleuf, Unicode-lettertypepakket voor
SAP, SAF-geheugen, kaartlezersteun, GlobalScan NX, professionele
softwareoplossingen

1 De opwarmtijd en het stroomverbruik variëren afhankelijk van de staat en de
omgeving van het apparaat.

Deze producten van Ricoh voldoen aan de EC ENERGY STAR-richtlijnen voor
energiebesparing.

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen,
optionele accessoires en software.


