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Monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne A3

Drukarka Kopiarka Skaner Faks

MP 3554(Z)SP

35 Mono
str./m

MP 3054(Z)SP

30 Mono
str./m

MP 6054(Z)SP

60 Mono
str./m

MP 5054(A)
(Z)SP

50 Mono
str./m

MP 2554(Z)SP

25 Mono
str./m

MP 4054(A)
(Z)SP

40 Mono
str./m



Niezawodne, monochromatyczne urządzenia
wielofunkcyjne A3

Prowadzenie biznesu w sposób wyjątkowy jest niezwkle istotne. Równie istotne i wyjątkowe może być

zarządzanie dokumentami twojej firmy. Nowe modele monochromatyczne formatu A3 przeznaczone są

dla małych i dużych środowisk biurowych. Urządzenia zapewniają szeroki dostęp do dokumentów dzięki

zaawansowanym funkcjom drukowania, kopiowania i skanowania. Dostarczają niezwykle skuteczne

narzędzia administracyjne, które pozwalają monitorować stan urządzenia, jego zużycie energii, a także

kontrolować koszty operacyjne. Te wyjątkowe urządzenia mogą być wykorzystane w programie Ricoh

Document Managed Service (MDS), aby zmniejszyć koszty eksploatacyjne całej firmy. Szeroka gama

modułów dodatkowych zwiększa produktywność podczas obróbki końcowej prac.

Oszczędność: szybki wydruk pierwszej strony i szybkie wybudzenie z trybu uśpienia.

Wydajność: drukowanie z prędkością do 60 stron na minutę.

Intuicyjność: wygoda obsługi i wykonywanie wielu zadań.

Oszczędność: minimalizacja kosztów operacyjnych z funkcjami oszczędzania energii.

Elastyczność: szeroka gama prędkości oraz opcji.



Idealne do nowoczesnych biur

Urządzenia MP 2554, MP 3054, MP 3554, MP
4054, MP 5054 i MP 6054 to nowa seria urządzeń
monochromatycznych A3 z prędkością
drukowania od 25 do 60 str./min. Umożliwiają
monochromatyczne drukowanie i kopiowanie,
kolorowe skanowanie, a opcjonalnie faksowanie.
Posiadają wbudowany kontroler nowej generacji
(GWNX) Ricoh, który zapewnia integralność z
oprogramowaniem dodatkowym.

Urządzenia te, oprócz drukowania, kopiowania i
skanowania, dostarczają możliwość
przechowywania plików na serwerze dokumentów.
Mogą być wyposażone w dwuprzebiegowy
podajnik ARDF lub jednoprzebiegowy SPDF
(dostępny tylko w modelach MP 4054/5054/6054).
Dostępne są z dwoma personalizowanymi
panelami dotykowymi: 9-calowym lub 10,1-
calowym panelem na platformie Android.



Elastyczność pomiędzy zadaniami

Wykonywanie wielu zadań

Nowe modele pomogą podzielić się informacjami w szybki sposób,
niezależnie czy drukujesz, kopiujesz, skanujesz czy faksujesz.
Łatwy wybór funkcji oraz ustawień zapewniają personalizowane
przyciski w postaci ikon, na ekranie głównym.

Szybki przekaz informacji

Dzięki urządzeniom Ricoh możesz płynnie przechodzić do
kolejnych zadań. Wybudzenie z uśpienia trwa niecałe 5 sekund,
drukowanie osiąga prędkość do 60 str./min. na wielu rodzajach
nośników. Skanowanie z 100-arkuszowego podajnika ARDF
odbywa się z prędkością do 80 obr./min. Zbyt wolno? Możesz
skanować z 220-arkuszowego podajnika jednoprzebiegowego
SPDF aż 180 obr./min.

Praca z dowolnego miejsca

Wprowadzanie parametrów pracy w dowolnym miejscu jest
możliwe. Nowe modele wyposażone w panel Android umożliwiają
wywołanie zadań poprzez zbliżenie do panela urządzenia
mobilnego z aplikacją Smart Device Connector oraz wbudowanym
modułem NFC. Konfiguracja komunikacji Wi-fi Direct pomiędzy
urządzeniem mobilnym oraz MFP wprowadzana jest za pomocą
skanowania kodu QR.

Wydajność w zasięgu ręki

Wykonywanie codziennych zadań zapewnia przejrzysty interfejs.
Nieprzerwaną pracę gwarantuje duża pojemność (do 4700
arkuszy) kaset na papier. Rozszerzone możliwości wykańczania
zapewnia jeden z finiszerów - broszurujący, zszywający oraz
bezzszywkowy. Wewnętrzny finiszer bezszywkowy pozwala na
zszycie do 5 arkuszy papieru, eliminujac potrzebę zakupu zszywek
(dostępny w MP 2554/3054/3554).



Ciągłe zwiększanie wydajności

Zarządzaj i zwiększaj wydajność grupy roboczej

W dzisiejszych czasach biura muszą pracować wydajniej. Modele
te wyposażone są w wydajny procesor, dysk twardy 320GB,
pamięć 2GB RAM, do obsługi wielu zadań jednocześnie. Ponadto
można ustalić limity dla użytkowników, w celu polityki
odpowiedzialnego drukowania. Łatwość obsługi gwarantuje
sterownik PCL6, jakość dokumentów zapewnia rozdzielczość 1200
dpi.

Dostosuj obieg tak, aby praca była łatwiejsza

Nowe MFP mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb!
Personalizuj ikony na ekranie głównym, aby za pomocą jednego
przycisku mieć dostęp do często używanych zadań. Z opcjonalnym
oprogramowaniem GlobalScan NX, stwórz własną ścieżkę
skanowania i dostarczaj dokumenty do wielu lokalizacji
jednocześnie.

Użyj znanej technologii, aby szybko korzystać z 
dostępnych funkcji 
Seria nowych urządzeń zaopatrzona jest w 10,1-calowy panel
dotykowy na platformie Android, który upraszcza wybór często
wybieranych funkcji: kopiowania, skanowania, faksowania. Znana
funkcja "przeciągnij, upuść" umożliwia przenoszenie ikon
funkcyjnych na ekranie głównym, co zwiększa przejrzystość oraz
łatwość obsługi. Jeżeli chcesz skorzystać z tradycyjnego interfejsu
Ricoh, możesz w szybki sposób przełączyć na jego widok.



Pomaga sprostać wyzwaniom
dzisiejszego biznesu

Ochrona dokumentów

Zaawansowana autoryzacja pomaga zapobiec
nieautoryzowanemu dostępowi do dokumentów.
Dokumenty przechowywane są w urządzeniu do
momentu autoryzacji kartą ID lub wprowadzeniu
kodu. Jako dodatkowe zabezpieczenie, można
użyć zaszyfrowanej transmisji plików PDF na
poufnych plikach lub dodając znak wodny. Moduł
bezpiecznego nadpisywania danych (DOS)
automatycznie nadpisuje dane dyskowe oraz ukryty
obraz danych, przez co stają się nieczytelne.

Zdalnie zarządzaj i monitoruj

Z serią urządzeń Ricoh, określenia takie jak
"wydajność" i "produktywność" wpasowują się w
Twój dzień pracy. Korzystaj z intuicyjnej kontroli
administracyjnej, aby automatycznie odczytywać
liczniki, mieć dostęp do ustawień systemowych,
aktualizować oprogramowania nie odchodząc od
komputera. Otrzymuj powiadomienia, gdy kończą
się materiały eksploatacyjne lub potrzebna jest
konserwacja. Za pomocą narzędzia
monitorującego, uruchamianego w przeglądarce
internetowej, kontroluj liczniki użycia oraz konfiguruj
flotę urządzeń w sposób zdalny.

Minimalizacja zużycia energii i
kosztów eksploatacji

Wybierając tę serię, wybierasz niski koszt
drukowania oraz niski pobór energii (według
wskaźnika TEC), co znacząco wpływa na twój
budżet. Urządzenia posiadają certyfikat zgodny z
nowymi wymogami ENERGY STAR v2.0. Krótki
czas oczekiwania na pierwszą stronę wydruku
zwiększa produktywność użytkowników, a tym
samym wydajność twojego biznesu. Kolejne
oszczędności to zastosowanie czasowego
programatora zadań, który zapewni większą
kontrolę nad poborem energii elektrycznej -
całkowite wyłączanie i uruchamiane kiedy tego
chcesz. Wbudowany moduł dupleksu drukarki
zredukuje liczbę zużywanego papieru, obniżając
przy tym koszty ponoszone na jego zakup.



Inteligentne. Intuicyjne. Wydajne.

1 9-calowy wyświetlacz lub nowy 10,1-calowy
panel dotykowy na platformie Android.

2 100-arkuszowy podajnik dwuprzebiegowy
ARDF lub 220-arkuszowy podajnik
jednoprzebiegowy SPDF (tylko w MP
4054/5054/6054).

3 W standardzie 2x 550-arkuszowe kasety na
papier dla ciągłej pracy.

4 W standardzie 100-arkuszowa taca ręczna dla
szerokiej gamy rozmiarów i typów papieru.

5 Maksymalna pojemność papieru 4,700-arkuszy
z 1x lub 2x 550-arkuszowymi kasetami na
papier, tandemowa kaseta dużej pojemności
na 2,000-arkuszy i tylna kaseta dużej
pojemności na 1,500-arkuszy.

6 Opcje obróbki końcowej: 1,000-/3,000-
arkuszowy finiszer lub 1,000-/2,000-arkuszowy
finiszer oprawy klejonej. Inne opcje obróbki
końcowej: 500-arkuszowy wewnętrzny finiszer
(nie w MP 6054) i 250-arkuszowy finiszer
bezzszywkowy (tylko w MP 2554/3054/3554).

7 Opcjonalnie 125-arkuszowa taca jednopółkowa
& 250-arkuszowa wewnętrzna taca przesuwna
sortująca, do oddzielania wydruków.



MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania: 14 sekund (modele SP)
71 sekund (modele Z)

Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 sekund

Prędkość wydruku ciągłego: 25/30/35/40/50/60 stron na minutę
Pamięć: 2 GB
Dysk twardy: 320 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.): Z podajnikiem ARDF: 587 x 680 x 913

mm
Z SPDF: 587 x 680 x 963 mm

Waga: Z podajnikiem ARDF: 68,5 kg
Z SPDF: 74 kg

Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania: (Podwójne) skanowanie wiązką
laserową i drukowanie elektro-
forograficzne

Kopiowanie wielokrotne: Do 999 kopii
Rozdzielczość: 600 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki: Standardowo: PCL5e, PCL6(XL), PDF
Direct
Opcja: XPS, Adobe® PostScript® 3™,
IPDS

Rozdzielczość drukowania: Maksymalnie: 1,200 x 1,200 DPI
Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD,

Karta sieciowa 10 base-T/100 base-
TX, Ethernet 1000 Base-T
Opcja: dwukierunkowy 1284,
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, Dodatkowa
karta sieciowa (drugi port)

Protokół sieciowy: TCP/IP (IP v4, IP v6), Opcja (IPX/SPX)
Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 8.1, Windows® Server
2003, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X Native v10.6 lub
nowszy

Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3®
Inne obsługiwane środowiska: Brama NDPS, AS/400® using OS/400

Host Print Transform, IBM iSeries

SKANER

Prędkość skanowania: ARDF: Maks. 80 oryginałów na minutę
SPDF: Maks. 110 (simplex)/180
(duplex) oryginałów na minutę

Rozdzielczość: Maksymalnie: 300 dpi
Rozmiar oryginału: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN
Skanuj do: E-mail, Folder, USB, Karta SD

FAKS

Sieć: PSTN, PBX
Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi

8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi,
16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi

Prędkość transmisji: G3: 2 sek.
Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps
Pojemność pamięci: Maksymalnie: 60 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru: Maksymalnie: 4 700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 3 625 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: 60

- 300 g/m²
Taca ręczna: 52 - 300 g/m²
Dupleks: 52 - 256 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 1,78 kW
Tryb gotowości: 54,6 W (25/30/35
ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm)
Tryb uśpienia: 0,49 W (25/30/35 ppm),
0,51 W (40/50/60 ppm)

OPROGRAMOWANIE

Standardowo: Web Image Monitor
Opcjonalnie: GlobalScan NX, Streamline NX, Card

Authentication Package, Enhanced
Locked Print, Unicode Font Package
for SAP

OPCJE

1 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2 x 550-arkuszowa kaseta na papier,
2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności, 1 500-arkuszowa kaseta dużej
pojemności, Zespół łącznika, finiszer na 1 000 arkuszy, Finiszer na 3000
arkuszy, Finiszer wewnętrzny, Finiszer wewnętrzny z zszywaniem
bezzszywkowym, finiszer na 1,000 arkuszy, Finiszer broszurujący na 2000
arkuszy, dziurkacz, Wewnętrzna taca przesuwna, Taca jednopółkowa,
Taca boczna, Podstawa z kółkami, Szafka, dwukierunkowy 1284, USB
Server for Second Network Interface, Bluetooth, Netware, PostScript3,
zespół IPDS, moduł Browsera, Interfejs licznika, konwerter formatów pliku,
interfejs licznika, uchwyt na czytnik kart, Moduł zabezpieczenia danych
przed kopiowaniem, Moduł połączenia faksu, Znacznik faksu, Dodatkowa
linia Super G3, Pamięć faksu, opcja faksu, Sieć bezprzewodowa (IEEE
802.11a/g/n), Moduł OCR, Wbudowany moduł czytnika kart, Bezpośrednie
drukowanie pliku w formacie XPS, Zwiększone zabezpieczenia dysku
twardego

Wewnętrzny finiszer nie jest opcją dla modeli drukujących 60
str./min.
Finiszer bezzszywkowy nie jest opcją dla modeli drukujących z
prędkością 40/50/60 str./min.
Finiszery na 2,000- i 3,000-arkuszy nie są opcją dla modeli
drukujących 25/30/35 str./min.
W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2015 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adoptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.ricoh-europe.com


