
Szerokoformatowe centrum dokumentowe



Duża wydajność, niewielkie rozmiary

MP W2401/MP W3601 to szerokoformatowe urządzenia w kompaktowej obudowie. Za ich
pomocą możesz w bezpieczny sposób kopiować, skanować, dystrybuować i archiwizować
dokumenty. Najwyższej klasy opcjonalny kolorowy skaner i prędkość drukowania do 6,4 stron
na minutę w formacie A1 (MP W3601) zapewnią wzrost wydajności w biurze. Urządzenia te
obsługują różnego rodzaju formaty papieru od A4 do A0: możliwość konfiguracji dwóch roli
papieru lub dodatkowej kasety na papier na 250 arkuszy (do A3).

Małe wymiary urządzenia.
Opcjonalny kolorowy skaner z różnorodnymi standardowymi funkcjami.
Łatwość obsługi – dotykowy panel LCD.
Najnowsze standardy zabezpieczeń.
Wysoka produktywność: 4,4/6,4 kopii na minutę (A1) i 2,4/3,4 kopii na minutę (A0).

Popraw pracę w szerokim formacie
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Urządzenia Aficio™MP W2401/MP W3601 zajmują zaskakująco mało miejsca. Nie ma
potrzeby instalacji w oddzielnym pomieszczeniu, dzięki czemu oszczędza się przestrzeń
biurową. Są to najmniejsze urządzenia w swojej klasie.

SKANOWANIE, DYSTRYBUCJA, WSPÓŁDZIELENIE
Wbudowany opcjonalny kolorowy skaner gwarantuje zwiększoną wydajność. Urządzenia te
dają możliwość edycji szerokoformatowych rysunków w kolorze: dodawanie komentarzy,
skanowanie i elektroniczna dystrybucja przez e-mail, foldery sieciowe lub adres URL. Dzięki
urządzeniom MP W2401/MP W3601 masz możliwość podglądu zeskanowanych dokumentów
przed ich transmisją. Dokumenty skanowane są w najwyższej rozdzielczości 600 dpi, można
je zapisać na karcie pamięci SD/USB.

PROSTA OBSŁUGA
Jeśli już korzystasz z innych urządzeń firmy Ricoh, obsługa tych urządzeń nie będzie dla Ciebie
problemem. Kolorowy 8,5 calowy panel dotykowy LCD umożliwia intuicyjny dostęp do
wszystkich funkcji. Komunikaty są przejrzyste i czytelne, a logowanie/wylogowanie za pomocą
dedykowanych przycisków umożliwia szybką autoryzację użytkownika. Dokumenty można
przeglądać na ekranie LCD urządzenia w postaci kolorowych miniatur. Uproszczony panel
użytkownika wykorzystuje mniej przycisków oraz powiększoną czcionkę, umożliwia osobom
słabo widzącym bezproblemowe korzystanie z tych urządzeń. Dzięki temu, że urządzenia
obsługują 18 języków stają się jeszcze bardziej przyjazne dla użytkownika.



BEZPIECZEŃSTWO
Idąc naprzeciw wymaganiom klientów obydwa urządzenia korzystają z najnowszych
systemów zabezpieczeń. Obsługują standardy bezpieczeństwa IEEE 802.11 WEP i WPA/
WPA2 (IEEE 802.11i). WPA/WPA2 jest specyfikacją zabezpieczeń Wi-Fi wprowadzoną przez
Wi-Fi Alliance. Zapewniają najwyższy poziom ochrony dla dużych i małych przedsiębiorstw.
Dane są chronione, a dostęp do sieci mają tylko upoważnieni użytkownicy.

MAKSYMALNA SPRAWNOŚĆ
Gdy konieczna jest wymiana tonera lub gdy urządzenie wymaga innej interwencji, np. przy
zacięciu papieru, animowane instrukcje na panelu dotykowym prowadzą użytkownika krok po
kroku. Mechanizm usuwania zaciętego papieru jest równie prosty w obsłudze. Boczne
prowadnice pozwalają w łatwy sposób umieszczać papier w dolnej kasecie.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
Firma Ricoh pomaga obniżyć negatywne oddziaływanie na środowisko w Twoim biurze, jak
również obniżyć koszty. Urządzenia Aficio MP W2401/MP W3601 mają przyjazne dla
środowiska, zmniejszające koszty funkcje, krótki czas nagrzewania (mniejszy niż 120 sekund),
zwiększoną wydajność tonera i niski pobór mocy. Są także zgodne z wymogami RoHS.
Ponadto, produkty firmy Ricoh są zgodne z wymogami Energy star. Oznacza to, że emitowana
jest mniejsza ilość CO2, która powstaje podczas produkcji energii potrzebnej do zasilania
urządzeń 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 © 2014 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

Więcej informacji,
prosimy o kontakt

KOPIARKA
Proces kopiowania: Drukowanie elektro-fotograficzne
Prędkość kopiowania: MP W2401: 2,4/4,4 kopii na minutę (A0-A1)

MP W3601: 3,4/6,4 kopii na minutę (A0-A1)
Rozdzielczość: Maksymalnie: 600 dpi
Kopiowanie wielokrotne: Maks. do 99
Czas nagrzewania: Mniej niż 2 minuty
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mniej niż 21 sekund (A1)
Pomniejszenie/powiększenie: 4R/4E
Zoom: 25 - 400% (w 0,1% krokach)
Pamięć: 1 024 MB + 160 GB dysk twardy
Pojemność wejściowa papieru: 1-arkuszowa taca ręczna

Podajnik 2 roli (opcja)
250-arkuszowa kaseta na papier (opcja)

Pojemność wyjściowa papieru: Góra: 50 arkuszy A1 (papier zwykły)
Dół: 40 arkuszy A0 (papier zwykły)

Rozmiar papieru: Minimalnie: 210 x 210 mm
Maksymalnie: 914 x 15000 mm

Gramatura papieru: 64 - 105 g/m²
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1 080 x 637 x 580 mm
Waga: Mniej niż 107 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: Mniej niż 1,84 kW

DRUKARKA TYP W3601 (OPCJA)
Typ kontrolera: Wbudowany
Prędkość drukowania: MP W2401: 2,4/4,4 wydruków na minutę (A0/A1)

MP W3601: 3,4/6,4 wydruków na minutę (A0/A1)
Rozdzielczość drukarki: Maksymalnie: 600 dpi
Format wydruku: Minimalnie: 210 x 257 mm

Maksymalnie: 914 x 15000 mm
Protokół sieciowy: TCP/IP, IPX/SPX (Dostępne automatyczne

przełączanie)
Obsługiwane formaty plików: HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe®

PostScript® 3™
Obsługiwane środowiska: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server

2008, Mac OS X (OS X10.2 lub nowsza)
Interfejs: Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

USB 2.0
Opcja: Bezprzewodowa sieć (IEEE 802.11b),
Gigabit Ethernet

SKANER TYP W3601 (OPCJA)
Prędkość skanowania: Maksymalnie 80 mm na sekundę
Rozdzielczość: Maksymalnie: 600 dpi (TWAIN: 150 - 1200 dpi)
Rozmiar oryginału: Maksymalnie 914 x 15000 mm
Formaty wyjściowe: PDF/TIFF/JPEG
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN
Skanowanie do e-mail: SMTP, TCP/IP
Adresy odbiorców: Maksymalnie 100 na zadanie
Zapisane adresy odbiorców: Maksymalnie 150
Książka adresowa: Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym
Skanowanie do folderu: Przez SMB, FTP lub protokół NCP
Miejsce docelowe: Maksymalnie 50 folderów na zadanie
Skanowanie do pliku PDF: Standardowo

INNE OPCJE
Podajnik 2 roli, 250-arkuszowa kaseta na papier (maks. do A3), Stolik, Taca oryginałów,
Uchwyt na papier, Tylny odbiornik papieru, Konwerter formatów pliku, Przeglądarka,
Gniazdo USB2.0/SD, Wireless LAN

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy
skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.


