Soluções multitarefa acessíveis e rápidas

Velocidade, versatilidade, alta produtividade: tudo-em-um
Se você precisa de uma solução de escritório rápida e de valor agregado para melhorar a produtividade, a
Aficio™ MP 201SPF é a resposta perfeita. Ela atenderá suas necessidades de multitarefa com a escolha de
impressão, digitalização e cópia eficientes. Poupe tempo com o rápido aquecimento e velocidades de até
20 ppm em A4. Proteja suas informações críticas com a unidade de disco rígido, que inclui a criptografia do
HD e o poderoso recurso de segurança por sobregravação de dados. Você tem a liberdade de personalizar
a MP 201SPF com o nosso Kit de Desenvolvimento de Software. Ela também é compatível com as nossas
soluções avançadas de fluxo de trabalho, que são projetadas para otimizar os processos de seus documentos.
Impressão rápida em até 20 ppm em A4.
Multifuncionalidade que economiza custos e espaço.
A tecnologia produtiva e ecológica economiza energia.
Compatível com soluções avançadas de fluxo de trabalho.
Maior segurança de dados.

Valor agregado para seus grupos de trabalho
MELHORE A PRODUTIVIDADE DO GRUPO DE TRABALHO
A Aficio™ MP 201SPF foi criada para ambientes de escritório exigentes. Apresenta pequeno tempo de
aquecimento, rápida primeira impressão em 7,5 segundos ou menos, e velocidades de até 20 ppm (A4).
Este robusto e resistente MFP também está equipado com peças de longa duração, para garantir um
tempo de atividade máximo. Ele conclui trabalhos de maneira rápida e confiável, poupando tempo e
melhorando a produtividade dos grupos de trabalho.

FAÇA MAIS EM MENOS ESPAÇO
Você pode escolher ter todas as funções que necessita em um único e pequeno equipamento. Nosso
compacto MFP engloba as avançadas tecnologias de cópia, impressão, digitalização e fax em uma
área realmente reduzida. Esta é uma vantagem adicional onde o espaço é limitado, garantindo que
você possa desfrutar de opções avançadas de multitarefa, até mesmo em escritórios pequenos.

PERSONALIZE SEU FLUXO DE TRABALHO
Dê a seus grupos de trabalho a liberdade de trabalhar como quiserem. As funções da MP 201SPF são
personalizáveis: você pode criar suas próprias aplicações embutidas com o nosso Kit de Desenvolvimento
de Software. Este avançado MFP também é compatível com as nossas soluções de software, como o
GlobalScan NX, que o ajuda a otimizar seus processos e capturas, bem como controlar a distribuição de
seus documentos.

GARANTA ALTA SEGURANÇA
A robusta segurança de nosso MFP inclui Autenticação de Usuário da Rede e Filtro de Endereços IP,
para proteger seus dados. Ela garante que a distribuição, impressão e compartilhamento de informações
digitais não ameace a confidencialidade. O HD é equipado com uma Unidade de Criptografia, que
codifica os dados gerados ao serem gravados no disco rígido. Este HD possui também a Segurança por
Sobregravação de Dados (DOSS), que protege contra o uso indevido do MFP e o possível vazamento
de informações.

CRIE DOCUMENTOS COM APARÊNCIA PROFISSIONAL
Faça sua empresa se destacar. Crie documentos com aparência profissional e vibrante, graças ao PostScript3
original padrão - de forma rentável e in-house. A Aficio™ MP 201SPF oferece também digitalização em cores
e pode lidar com vários tipos de mídia. Assim, você pode capturar virtualmente qualquer imagem e inseri-la
em uma grande variedade de relatórios, boletins e correspondências. Depois, você pode imprimir os seus
documentos melhorados no papel de formato e gramatura que desejar.

PENSE ECOLOGICAMENTE: PENSE EM CUSTO-BENEFÍCIO
A eficiência energética de nosso MFP é uma boa notícia, tanto para os negócios quanto para o meio
ambiente. A impressão em frente e verso com a unidade duplex padrão economiza papel e energia, sem
perda de produtividade. Nosso método exclusivo de produção de toner com pouca energia ajuda a reduzir
a sua pegada de carbono. Isto significa que menos energia é usada para o funcionamento destas máquinas,
o que, por sua vez, reduz o custo total de propriedade, além de ser também mais ecológico.

FUNÇÕES AVANÇADAS DE DIGITALIZAÇÃO E FAX
A MP 201SPF é um avanço significativo na captura e entrega de documentos. Você pode digitalizar
diretamente não só para e-mail e para pastas de rede, como também para uma memória USB. Além
disso, você obtém a última palavra em fax, Super G3, / IP fax e LAN-Fax centralizado, para os usuários
de sua rede. É um pacote avançado, que economizará tempo, protegerá suas comunicações e aumentará
significativamente a produtividade da empresa.

FACILIDADE DE USO
Nosso MFP pleno de recursos é muito fácil de instalar e usar. Ele conecta-se de forma transparente à
sua rede e simplifica as tarefas diárias. A controladora interna GW é responsável por processar todos os
documentos para impressão. Você também pode desfrutar de gerenciamento e monitoramento contínuos
de equipamentos com o @Remote, nossa solução de suporte baseada na Internet. Você pode acessar
todas as funções do MFP com facilidade pela tela clara de 4 linhas, do painel de operação. Para poupar
ainda mais tempo, nós garantimos acesso frontal completo, para todas as manutenções de rotina.

COPIADORA

SCANNER

Digitalização a laser e impressão
eletrofotográfica
Velocidade de cópia:
20 cpm (A4) / 21 cpm (Carta)
Resolução:
600 dpi
Cópias múltiplas:
Até 99
Tempo de aquecimento:
Inferior a 30 segundos
Velocidade da primeira impressão: Menos de 7,5 segundos
Zoom:
50 a 200% (em incrementos de 1%)
Memória:
Padrão: 640 MB
Máxima: 640 MB + Unidade de
Disco Rígido de 80 GB
Capacidade de entrada de papel: Padrão: 1 bandeja de papel de 250 folhas
Band. Alimentação Manual Múltipla 100 folhas(1)
Máxima: 1.350 folhas
Capacidade de saída de papel:
250 folhas
Tamanho do papel:
Band. de papel padrão: A5 a A4
Bandeja(s) de papel opcionais: A5 a Ofício
Bandeja Alim. Manual: A6(2) a Ofício
Bandeja duplex: A5 a Ofício
Gramaturas do papel:
Bandejas de papel: 60 a 90 g/m²
Bandeja(s) de papel opcionais: 60 a 90 g/m²
Bandeja de Alim. Manual: 60 a 157 g/m²
Bandeja duplex: 64 a 90 g/m²
Duplex:
Padrão
Dimensões (L x P x A):
485 x 450 x 481 mm
Peso:
Menos de 29 kg (com ARDF)
120V, 60 Hz, 8A
Alimentação elétrica:
Consumo de energia:
Máximo: Menos de 1.000 kW

Velocidade de digitalização:

Processo de cópia:

IMPRESSORA
CPU:
Velocidade de impressão:
Linguagem da impressora:
Interface:

Memória:
Protocolo de rede:
Ambientes suportados:

RM5231 400MHz
20 ppm (A4), 21 ppm (Carta)
Padrão: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™
Padrão: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB2.0, Opcionais: IEEE 1284, Rede Local
sem fio (suporte a WPA, IEEE 802.11a/b/g),
Ethernet Gigabit
640 MB + Unidade de disco rígido de 80 GB
opcional
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX. Appletalk, SMB
Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server
2008, Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic),
Macintosh X v10.2 ou posterior (modo nativo),
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/
11iv2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/
Enterprise, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3,
Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6,0/6.5

Resolução:
Formato do original:
Formatos de saída:
Controladoras incluídas:
Digitalizar para e-mail:
Endereços de destino :
Endereços de destino
armazenados:
Catálogo de endereços:
Digitalizar para pasta:
Destino:

Em cores: Máximo de 10 originais por
minuto
PB: Máximo de 22 originais por minuto
Máximo de 600 dpi (TWAIN: 100 a 600 dpi)
A5 a Ofício
TIFF, PDF, JPEG
TWAIN de rede
SMTP, TCP/IP (IPv4)
Máximo de 100 por trabalho
Máximo de 150
Via LDAP ou localmente
SMB, FTP ou protocolo NCP
Máximo de 32 pastas por trabalho

SOFTWARE
Web Image Monitor
SmartDeviceMonitor™
DeskTopBinder™ Lite
Web SmartDeviceMonitor™

FAX
Circuito:
Compatibilidade:
Velocidade do modem:
Resolução:
Método de compressão:
Velocidade de digitalização:
Capacidade de memória:
Bateria de reserva da memória:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
Máximo de 33,6 Kbps
200 x 100 a 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (somente envio)
MH, MR, MMR, JBIG
2 segundos
Padrão: 4 MB
Sim (12 horas)

OTROS OPCIONAIS
MP 201SPF:

Puxador de Acessibilidade Tipo C, Interface para
Contador Tipo A, Gabinete FAC19, Gabinete FAC44,
Placa Ethernet Gigabit Tipo A, Fone Tipo 1018,
Unidade de Disco Rígido Opcional Tipo 201*,
Placa de Interface IEEE 1284 Tipo A, Unidade
de Interface 802.11a/b/g Tipo L, Cartão Java VM
Tipo L, Entrada para USB 2.0/SD Tipo B, Banco
de Papel de 550 folhas PB1030.
* O HD opcional Tipo 201 inclui a Unidade de
Segurança por Sobregravação de Dados (DOSS)
e Criptografia do HD.

(1)

A bandeja manual e a unidade duplex não podem ser utilizadas ao mesmo tempo.

(2)

Alimentação manual.

A Ricoh projetou estes produtos de forma de que cumpram as diretrizes
de eficiência energética da EC ENERGY STAR.
Para mais informações sobre a disponibilidade de modelos, opcionais e software,
consulte seu distribuidor Ricoh local.
Certificação ISO9001, Certificação ISO14001
Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais de seus respectivos
proprietários. As especificações e a aparência externa do produto estão sujeitas a alteração
sem aviso prévio. A cor real do produto pode diferir da que aparece neste folheto.
As imagens que aparecem neste folheto não são fotografias reais, portanto podem
ocorrer ligeiras diferenças de detalhes.
Copyright © 2011 Ricoh Latin America, Inc. Todos os direitos reservados. Este folheto, seu
conteúdo e/ou design não podem ser modificados, adaptados, copiados em parte ou em
sua totalidade, nem utilizados em outros trabalhos sem a aprovação prévia por escrito da
Ricoh Latin America, Inc.

www.ricoh-latinamerica.com

