
Compacte, zuinige multifunctionals



Bespaar op ruimte, stroom en kosten

De Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR zijn productieve, gebruikersvriendelijke

oplossingen die precies dat bevatten wat uw kantoorworkflow nodig heeft. Deze compacte

kleurenmultifunctionals printen, kopiëren, scannen en faxen op hoge snelheid en zijn zeer efficiënt met

standaard automatisch dubbelzijdig afdrukken. De MP C300SR/MP C400SR nieten uw documenten ook

automatisch. Voor maximaal gebruikersgemak, kan het grote kleurentouchscreen gekanteld worden om

de zichtbaarheid te vergroten. Deze systemen integreren naadloos in uw bestaande netwerk en bieden u

een lage Total Cost of Ownership dankzij de Quick Start-technologie en hun lage stroomverbruik.

Afdrukken vanaf een USB-geheugenstick of SD-kaart.

Uitstekende productiviteit: 30/40 pagina's per minuut.

Geheel naar wens aan te passen met App2Me en Ricoh widgets.

Gebruikersvriendelijke bediening.

Lage Total Cost of Ownership

Effectieve oplossingen
VERHOOG HET TEMPO

met een opwarmtijd van 50 tot 60 seconden. Hierna zijn de Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP

C400SR klaar voor gebruik. Er wordt op dezelfde snelheid in kleur en in zwart-wit afgedrukt: 30 (MP

C300/MP C300SR) en 40 (MP C400/MP C400SR) pagina's per minuut. En met een maximale

papiercapaciteit van 2300 vellen, kunt u voordeel behalen doordat lange afdrukbewerkingen onverstoord

voortgezet kunnen worden.

VERBETER UW WORKFLOW

Met deze systemen kunt u uw documenten snel distribueren door deze naar e-mail, FTP, SMB, URL of

NCP te scannen. Het is niet nodig om uw computer op te starten, want u kunt rechtstreeks vanaf een

USB-memorystick of SD-kaart afdrukken. Faxen, e-mailen en scannen naar map en USB en dat alles in

slechts één handeling.

PERSONALISEER UW WORKFLOW

De Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR worden standaard geleverd met Ricoh’s App2Me-

softwareplatform al geïnstalleerd. Dit innovatieve platform bevat widgets die het mogelijk maken voor

mobiele gebruikers om hun interactie met de MFP te personaliseren. Deze widgets worden automatisch

herkend door een MFP die uitgerust is met App2Me wanneer deze zijn geïnstalleerd op een aangesloten

computer, laptop of compatibele smartphone. De widgets worden direct weergegeven op het display van

de MFP, waardoor u snel toegang heeft tot de nieuwste tools en applicaties.

BESPAAR OP KOSTEN

Door hun lage Total Cost of Ownership, zullen de Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR u

aanzienlijk wat geld besparen. Hun Quick Start-up-technologie stelt hun in staat om maximaal gebruik te

maken van de energiespaarstand. Hierdoor is hun energieverbruik opmerkelijk laag. Uw papieruitgaven

zullen daarnaast teruglopen door de standaard automatische duplexeenheid.



EENVOUDIG TE BEDIENEN

De Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR zijn ontworpen vanuit het perspectief van de

gebruiker. De gebruiker moet het gemak ervaren waarmee hij/zij het systeem kan bedienen. De

lichtgewicht, maar zeer robuuste papierlades zijn zeer gemakkelijk te openen en sluiten. Het

bedieningspaneel kan gekanteld worden om de zichtbaarheid op het display te vergroten. Het grote

kleurentouchscreen heeft een uiterst gebruikersvriendelijke, grafische gebruikersinterface. Het instellen

van gedetailleerde printopdrachtinstellingen - zoals het aantal kopieën, kleur of zwart-wit of enkelzijdig -

is zeer eenvoudig, ook vanaf uw computer.

BEVEILIGDE WORKFLOWS

Controle: vraag om verificatie, beveiligde afdrukken of houd afdrukken vast totdat er een wachtwoord is

ingevoerd. Beveiligde kopieergegevens: verberg tekst of verbied het gebruik van bepaalde functies met

behulp van de optionele Copy Data Security Unit. Houd het gebruik van kleur goed in de gaten door de

uitvoer van individuelen of groepen in te stellen en te beheren aan de hand van limietbeperkingen.

MILIEUVRIENDELIJK

Bij Ricoh helpen wij u om de impact die uw kantoor op het milieu heeft te verminderen, terwijl we

tegelijkertijd uw kosten omlaag brengen. De Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR hebben

milieuvriendelijke en kostenbesparende functies zoals dubbelzijdig afdrukken en kopiëren, een zeer

efficiënte energiespaarstand, verhoogd tonerrendement en laag energieverbruik. Daarnaast zijn de

producten van Ricoh tevens Energy Star-gecertificeerd. Dit bekent dat er minder CO2 wordt geproduceerd

bij het genereren van elektriciteit die nodig is om de apparaten van Ricoh te laten functioneren.



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 © 2009 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.
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KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces: Droog elektrostatisch overdrachtsysteem met
dubbele componenten; 4 drums methode

Kopieersnelheid: Kleur: 30/30/40/40 kopieën per minuut
Zwart-wit: 30/30/40/40 kopieën per minuut

Meervoudig kopiëren: Tot 999
Opwarmtijd: 50/50/60/60 seconden
Uitvoersnelheid van de 1e afdruk: Kleur: Minder dan 15 seconden

Zwart-wit: Minder dan 10 seconden
In-/uitzoomen: 25 - 400% (in stappen van 1%)
Geheugen: Maximaal: 1,5 GB + 160 GB harde schijf
Papierinvoercapaciteit: Standaard: Papierlade van 1 x 550 vellen

Handinvoer van 100 vellen
Maximaal: 2300 vellen

ARDF-capaciteit: 50 vellen
Papieruitvoercapaciteit: Standaard: 500/250/500/250 vellen

Maximaal: 650/300/650/300 vellen
Papierformaat: Papierlades: A4

Handinvoer: 216 x 600 mm
Papiergewicht: Papierlades: 52 - 220 g/m²

Handinvoer: 52 - 256 g/m²
Duplexlade: 60 - 163 g/m²

Dubbelzijdig: Standaard
Afmetingen (B x D x H): 550 x 570 x 710 mm (inclusief ARDF)
Gewicht: Minder dan 80/85/80/85 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stroomverbruik: Maximaal: Minder dan 1,65 kW

PRINTER

CPU: Celeron M (1 GHz)
Afdruksnelheid: Kleur: 30/30/40/40 afdrukken per minuut

Zwart-wit: 30/30/40/40 afdrukken per minuut
Printertaal: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS
Printerresolutie: 600 x 600 dpi (1, 2, 4 bit)

1200 x 1200 dpi (1 bit)
Geheugen: 1 GB + 160 GB harde schijf
Interface: Standaard: USB 2.0 (Type A & B), 10 base-T/

100 base-TX Ethernet
Optie: 1000 base-T Gigabit Ethernet, Wireless
LAN (IEEE802.11 a/g)

Netwerkprotocol: TCP/IP (v4, v6), Bonjour
Ondersteunde netwerken: PCL5c, PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/7/

Server 2003/Server 2008/Server 2008R2,
Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0,
Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0
Adobe®, PostScript® 3™: Windows® 2000/
XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server
2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation
Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix
XenApp5.0, Macintosh OS 10.2x/10.4.x/10.5x
XPS: Windows® Vista/7/Server 2008/Server
2008R2

SCANNER

Scansnelheid: Kleur: 30 afbeeldingen per minuut
Zwart-wit: 30 afbeeldingen per minuut

Resolutie: Standaard: 100 - 600 dpi
Standaard: 200 dpi

Origineelformaat: A5 - A4
Bestandsformaat (uitvoer): TIF, JPEG, PDF
Gebundelde drivers: Netwerk, TWAIN
Scan to email: SMTP-verificatie, POP voor SMTP-verificatie
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 100 mappen per printopdracht

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image
Monitor, DeskTopBinder™ Lite, App2me

FAX (OPTIE)

Circuit: PSTN, PBX
Compatibiliteit: ITU-T, G3
Modemsnelheid: Maximaal: 33,6 Kbps
Resolutie: Maximaal 400 x 400 dpi
Compressiemethode: MH, MR, MMR, JBIG
Scansnelheid: 0,8 seconden (200 x 100 dpi A4 SEF)
Geheugenback-up: Ja

OVERIGE OPTIES

Papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x 550 vellen, Interne uitvoerlade
(alleen MP C300/MP C400), zijlade, Uitvoerlade, Faxgeheugen, Faxeenheid, HDD-
coderingseenheid, Wireless LAN (IEEE802.11 a/g), 1000 base-T Gigabit Ethernet,
Copy Data Security Unit, Remote Communication Gate, Data Overwrite Security
Unit, Sleutelteller interface-eenheid, File Format Converter, Browsereenheid

Dit product van Ricoh voldoet aan de EC ENERGY STAR-richtlijnen voor
energiebesparing.

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


