
MP 171/MP 171F/MP 171SPF

Kompaktowe, ekonomiczne urządzenia wielofunkcyjne
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 Od rozwiązań biurowych oczekuje się, że będą działać bez zakłóceń, bezpiecznie i ekonomicznie. Afi cio™MP 171/
MP 171F/MP 171SPF spełniają stawiane im wymagania. Te kompaktowe urządzenia wielofunkcyjne A4 są 
wydajniejsze niż można by sądzić po ich niewielkim rozmiarze. Udostępniają szeroki zakres funkcji przy 
niezwykle korzystnym wskaźniku całkowitego kosztu posiadania (TCO). Dodatkową zaletą jest możliwość 
dostosowania urządzenia MP 171SPF za pomocą zestawu narzędzi programistycznych Software 
Development Kit (SDK). Pozwala to dodatkowo zwiększyć wartość posiadanych urządzeń. 

 Szybkie kopiowanie (17 stron na minutę).
 Kopiowanie i drukowanie dwustronne.
 Zaawansowane funkcje faksowania (MP 171F/MP 171SPF).
 Wielofunkcyjność w standardzie (MP 171SPF).
 Przesyłanie zeskanowanych dokumentów – funkcja push scan (MP 171SPF).

ELASTYCZNE SKANOWANIE (MP 171SPF)

Wbudowany kolorowy skaner ułatwia digitalizację, przechowywanie i dystrybucję dokumentów. 
Automatyczny podajnik z funkcją odwracania ARDF dostępny standardowo w urządzeniu MP 171SPF 
pozwala oszczędzić czas, umożliwiając jednoczesne skanowanie do 50 arkuszy. Gwarancja szybkiej i 
łatwej dystrybucji dokumentów: skanowanie do wiadomości e-mail, folderu lub pamięci USB/SD.

Pełna funkcjonalność dostosowana do 

potrzeb biurowych

Duże możliwości w niewielkim urządzeniu

WYDAJNE DRUKOWANIE (MP 171SPF)

Niewielkie urządzenia wielofunkcyjne fi rmy Ricoh udostępniają zaawansowane funkcje drukowania. W celu 
maksymalnego zwiększenia wydajności można korzystać z funkcji Zapisany wydruk/Zapisz i drukuj. 
Wydruki próbne, przez ograniczenie niepoprawnych wydruków, pozwalają zaoszczędzić czas i zużycie 
materiałów eksploatacyjnych.

 WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

 Szybkie nagrzewanie.
 Krótki czas oczekiwania na pierwszy wydruk (mniej niż 7,5 sekundy).
 Wysoka szybkość pracy — 17 stron na minutę.
 Wyjątkowo duża pojemność na 1350 arkuszy, pozwala uniknąć częstego uzupełniania papieru.
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BEZPIECZEŃSTWO (MP 171SPF)

Cyfrowy przekaz informacji stał się standardem, jednak każdego dnia napotykamy problemy związane z jego 
bezpieczeństwem. Urządzenie MP 171SPF oferuje wymagany poziom zabezpieczeń. Opcjonalny moduł 
bezpiecznego nadpisywania danych oraz moduł szyfrowania chronią dysk twardy urządzenia. Dokumenty 
wewnętrzne zabezpieczone są za pomocą funkcji Wydruku bezpiecznego i Druku z zatrzymaniem.

 ZAAWANSOWANE FUNKCJE FAKSOWANIA G3 (MP 171F/MP 171SPF)

• Powiadomienie o odwrotnym położeniu dokumentu.
• Możliwość sprawdzania, zapisywania i drukowania wiadomości faksowych z komputera za pomocą programu 

Web Image Monitor* (MP 171SPF).
• Zabezpieczenie przed wysyłaniem faksu do niewłaściwego odbiorcy. Przed wysłaniem faksu można dwukrotnie 

wpisać numer lub sprawdzić jego poprawność.
 * Wymagany opcjonalny dysk twardy.

MY PAMIĘTAMY O EKOLOGII, A TY?

Wszystkie urządzenia fi rmy Ricoh są produkowane z materiałów niezawierających substancji toksycznych. 
Stosujemy unikalne, energooszczędne metody wytwarzania tonerów. Urządzenia Afi cio™MP 171/MP 171F/
MP 171SPF są jeszcze bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Charakteryzują się niezwykle niskim 
zużyciem energii, a także czystą i cichą pracą. Dodatkowym wkładem w ochronę środowiska jest dostępny 
w standardzie moduł druku dwustronnego.
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Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są znakami handlowymi ich odpowiednich właścicieli.
Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor produktu 
w rzeczywistości może różnić się od koloru widocznego w tej broszurze. Ilustracje 
zamieszczone w niniejszej broszurze nie są fotografiami rzeczywistego urządzenia.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej treści i/lub układ stron nie mogą być 
modyfikowane, i/lub adoptowane, kopiowane w całości lub części ani wykorzystywane 
jako składnik innych prac bez uprzedniej pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

Po więcej informacji prosimy o kontakt z

KOPIARKA

Proces kopiowania: Skanowanie wiązką lasera oraz druk elektrofotografi czny
Prędkość kopiowania: 17 kopii na minutę
Rozdzielczość: 600 dpi
Kopiowanie wielokrotne: Do 99
Czas nagrzewania: Poniżej 10/30/30 sekund
Pierwsza kopia: Poniżej 7,5 sekundy
Zoom: 50 - 200% (w krokach co 1%)
Pamięć: Standardowo: 16/256/640 MB
 Maksymalnie: MP 171SPF: 640 MB + dysk twardy 80 GB
Pojemność kaset na papier: Standardowo: 1 x kaseta na 250 arkuszy
 Podajnik ręczny na 100 arkuszy¹
 Maksymalnie: 1350 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej: 250 arkuszy
Format papieru Standardowa taca: A5 - A4
 Opcjonalne tace: A4
 Podajnik ręczny:  A62 - A4
 Taca dwustronna: A5 - A4
Gramatura papieru: Standardowe tace: 60 - 90 g/m²
 Opcjonalne tace: 60 - 90 g/m²
 Podajnik ręczny: 60 - 157 g/m²
 Taca dwustronna: 64 - 90 g/m²
Kopiowanie dwustronne: Standardowo
Wymiary (S x G x W): 485 x 450 x 371/481 mm
Waga: Poniżej 29 kg (z podajnikiem ARDF)
Zasilanie: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Zużycie energii: Maksymalnie: Mniej niż 900 W

DRUKARKA (MP 171SPF)

Procesor: RM5231 400 MHz
Prędkość drukowania: 17 wydruków na minutę
Język/rozdzielczość drukarki: Standardowo: PCL5e, PCL6
 Opcja: PostScript®3™
Interfejs: Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 USB 2.0
 Opcja: IEEE1284
 Bezprzewodowa sieć lokalna LAN
 (IEEE802.11a/b/g, obsługa WPA)
 Gigabit Ethernet
Pamięć: 640 MB + opcjonalnie dysk twardy 80 GB
Protokół sieciowy: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Obsługiwane systemy
operacyjne: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 
 Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic)
 Macintosh X wersja 10.1 lub nowsza (tryb native)
 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

SKANER (MP 171SPF)

Prędkość skanowania: W pełnym kolorze: maks. 10 oryginałów na minutę
 W czarno-bieli: maks. 22 oryginały na minutę
Rozdzielczość: Maksymalnie 600 dpi (z użyciem sterownika TWAIN: 
 100 - 600 dpi)
Rozmiar oryginału: A5 - A4
Formaty wyjściowe: TIFF, PDF, JPEG
Sterowniki w pakiecie: TWAIN sieciowy
Skanowanie do
wiadomości e-mail: SMTP, TCP/IP (IPv4)
Adresy odbiorców: Maks. 100 na zadanie
Zapisane adresy odbiorców: Maksymalnie 150
Książka adresowa: Przez LDAP lub lokalna
Skanowanie do foldera: Protokoły SMB, FTP lub NCP
Miejsce docelowe: Maksymalnie 32 foldery na zadanie

OPROGRAMOWANIE (MP 171SPF)

Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™, DeskTopBinder™ Lite, 
Web SmartDeviceMonitor™

FAX (MP 171F/MP 171SPF)

Sieć: PSTN, PBX
Zgodność: ITU-T (CCITT) G3
Prędkość modemu: Maksymalnie 33,6 Kb/s
Rozdzielczość: 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (tylko wysyłanie)
Metoda kompresji: MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania: 2 sekundy
Pojemność pamięci: Standardowo: 4 MB
Podtrzymywanie pamięci: Tak (12 godzin)

INNE OPCJE

MP 171/MP 171F/MP 171SPF: 1 x kaseta na 500 arkuszy (maks. można zainstalować 
2 opcjonalne kasety), uchwyt ułatwiający dostęp (tylko do tac standardowych), 
interfejs licznika.
Tylko MP 171: pokrywa oryginałów, podajnik ARDF.
Tylko MP 171SPF: dysk twardy 80 GB, bezprzewodowa sieć lokalna, PostScript® 3™, 
IEEE 1284, moduł bezpiecznego nadpisywania, moduł szyfrowania dysku twardego, 
karta VM, skanowanie do SD/USB, Gigabit Ethernet, profesjonalne rozwiązania 
programowe, brama zdalnego dostępu BN1.

¹ Podajnik ręczny i moduł druku dwustronnego nie współpracują ze sobą.
2 Manual input.

Niniejsze produkty zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wydajności 
energetycznej EC ENERGY STAR.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności urządzenia, opcji 
i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym dostawcą urządzeń Ricoh.
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