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OBECNÉ
Zahřívací čas: 23 sek.
Čas prvního výstupu: 6 sek.
Rychlost výstupu: 30 str./min.
Rozměr (š x h x v): 476 x 450 x 451 mm
Hmotnost: 26 kg
Napájení: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA
Kopírovací proces: elektrofotografický tisk
Nastavení počtu kopií: 1 - 99 kopií
Rozlišení: 600 dpi
Zoom: 25 - 400 %  (krok 1 %)

TISKÁRNA
RAM:  Standard 1024 MB
HDD: Volitelně 128 GB 
Tiskové ovladače: Standard: PCL5c, PCL6, XPS
 Adobe® PostScript® 3™
Rozhraní:  Standard: USB 2.0, 
 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 Volitelně: Bi-directional IEEE 1284,
 Wireless LAN (IEEE 802.11a/g),
 Bluetooth, Gigabit Ethernet
Síťové protokoly:   Standard: TCP/IP, IPX/SPX
Windows®:  Windows® XP, Windows® Vista, 
 Windows® 7, Windows® Server 2003,  
 Windows® Server 2008 
Mac OS: Macintosh OS X v10.2 nebo novější
UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
 OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware®:  v6.5
SAP® R/3®:  SAP® R/3® nebo novější

SKENER
Rychlost skenování: Barevně: max. 30 originálů/min.
 Černobíle: max. 30 originálů/min.
Rozlišení skenování: Standard: 100 - 600 dpi
Formát originálu: A4, A5, B5
Formát souborů: Jednostran. TIFF, JPEG, PDF,
 Jednostran. PDF-A, PDF vys. komp.
 Vícestran. TIFF, PDF, PDF-A
 Vícestran. PDF vys. komp 
Skenování do e-mailu: SMTP, TCP/IP
Skenování do složky: SMB, FTP, NCP

FAX
Okruh: PSTN, PBX
Kompatibilita: ITU-T (CCITT) G3
Rychlost modemu: Max.: 33,6 Kbps
Rychlost skenování: 2,4 sek.
Kapacita paměť: 4 MB
Záloha paměti: Ano

PAPÍR
Doporučené formáty papíru: Stand. zás.: A5, A4
 Boční zás.: A6, A4
Vstupní kapacita papíru: Max.: 1350 listů
Výstupní kapacita papíru: Stand.: 200 listů
Gramáž papíru: Stand. zás.: 60 - 90 g/m2

 Boční zás.: 60 - 157 g/m2

 Duplex: 64 - 90 g/m2

EKOLOGIE
Příkon: Max.: 1,1 kW
 Provozní: 450 W
 Pohot. režim: 83,5 W
 Režim spánku: 3,1 W
 TEC: 1,535 kWh/týden

PŘÍSLUŠENSTVÍ
kryt expozičního skla, podavač originálů (ARDF), zásobníky papíru 
2x500 listů, pevný disk, bi-directional IEEE 1284, bezdrát. LAN (IEEE 
802.11a/g), Bluetooth, gigabitový Ethernet, VM karta, Netware, 
Pictbridge, jednotka prohlížeče, rozhraní počítadla, konvertor formátu 
souborů, jednotka zabezpečení kopírování, faxový modul

Čas zahřívání:  30 sek. po zapnutí
 10 sek. z režimu spánku.
Lze připojit až 2 volitelné zásobníky papíru na 500 listů.

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství 
a softwaru, kontaktujte místního prodejce Ricoh.

R  ICOH Czech Republic s.r.o.



Vše v jednom

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost Ricoh se snaží nabízet zařízení s co nejmenším vlivem na životní prostředí. 
Modely MP 301SP/MP 301SPF mají úsporné funkce, např. režim spánku, oboustranný 
tisk a bezpapírový fax. Hodnota ukazatele TEC (průměrná týdenní spotřeba) je 1,5 kWh, 
a je nižší než u podobných zařízení s rychlostí tisku 30 str./min. Ekologický indikátor 
zobrazuje informace pro snížení spotřeby papíru.

Snížení TCO

Minimalizaci provozních nákladů, dopadů na životní prostředí a nízkou spotřebu energie 
umožňují moderní úsporné funkce zařízení včetně unikátního eko-indikátoru, pomocí 
kterého máte trvalý přehled o měsíčním, týdenním nebo i denním využití zařízení.

Vysoká bezpečnost

Mezi standardní bezpečnostní funkce patří důvěrný a pozdržený tisk, vodotisk, 
ověření LDAP a funkce přepisu a šifrování pevného disku.

Kontroler typu GWNX

Nová generace kontrolerů Ricoh je označovaná jako architektura GWNX. U modelů 
MP 301SP/MP 301SPF umožňuje především interaktivní komunikaci s zařízením, mož-
nost individuálního přednastavení pro každého uživatele a použití prohlížeče přímo na 
displeji zařízení včetně tisku z webu.

Modely MP 301SP/MP 301SPF jsou rychlé černobílé multifunkce do formátu  A4 s velmi 
kompaktním designem. Nabízí pokročilé funkce tisku, kopírování, skenování a faxování 
prostřednictvím barevného 4,3palcového dotykového displeje a díky malému půdorysu šetří 
místo v kanceláři. Tato inovativní zařízení mohou snadno nahradit několik jednofunkčních 
kopírek a tiskáren, a zefektivnit tak základní zpracování dokumentů. Jsou vybavena 
kontrolerem Ricoh nové generace (typ GWNX), který přináší nadstandardní možnosti 
správy samotného zařízení.

Zvýšená produktivita

Díky rychlému tisku, kopírování a skenování jsou výstupy bez 
prodlení k dispozici. Pro další zrychlení práce si můžete pro 
složitější operace na displeji nastavit svá vlastní tlačítka. Rovněž 
je možné tisknout z SD/USB.

Jednoduché ovládání

Modely MP 301SP/MP 301SPF mají velmi jednoduché ovládá-
ní díky otočnému ovládacímu panelu s dotykovým displejem. 
Úvodní obrazovku si můžete upravit tak, aby se vám na ní 
zobrazovaly pouze ikony, které potřebujete k vaší práci a např. i 
logo vaší firmy. Všechny operace spojené s údržbou a spotřeb-
ním materiálem se jednoduše  provádějí z přední části zařízení.

Inteligentní kompaktní design

Modely MP 301SP/MP 301SPF mají menší půdorys než srov-
natelná multifunkční zařízení. Jejich jednoduchý a inteligentní 
pravoúhlý design optimálně využívá místo na pracovním stole. 
Dvoubarevné vnější provedení podporuje intuitivnost a jednodu-
chost ovládání.

Kompaktní černobílé multifunkce A4


