
Niezawodna wydajność w rozmiarze A3
Tam, gdzie liczy się niezawodna wydajność, odpowiedzią są produkty firmy Ricoh. Urządzenia M 2700 i M 2701 firmy
Ricoh to wszechstronne, łatwe w obsłudze i niezawodne urządzenia wielofunkcyjne A3.

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie zarządzania
dokumentami

Drukowanie, kopiowanie i skanowanie

Obsługiwane formaty papieru od A6 do A3

Funkcja kopiowania dowodów tożsamości

Skanowanie w kolorze do wiadomości e-mail

Modele M 2700 i M 2701 to niezawodne, kompleksowe
rozwiązanie będące odpowiedzią na wszystkie potrzeby
związane z zarządzaniem dokumentami. Te wszechstronne
urządzenia wielofunkcyjne A3 mają funkcje druku i
kopiowania w trybie czarno-białym oraz skanowania w
kolorze. Aby zwiększyć wydajność, dokumenty są drukowane
z prędkością 27 stron na minutę. Ponadto, w celu
usprawnienia działania, są dostępne skróty do
zaawansowanych funkcji, takich jak kopiowanie dokumentów
tożsamości i skanowanie do wiadomości e-mail.
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Proste w obsłudze oraz bardzo wydajne

Obsługa systemów iOS i Android

Duża prędkość druku: 27 str./min

Podajnik ARDF o pojemności 50 arkuszy (w modelu M

2701)

Maks. pojemność 1600 arkuszy

W celu uproszczenia środowiska druku urządzenia posiadają
w standardzie wsparcie dla aplikacji AirPrint oraz Mopria.
Poufne dokumenty można przed wydrukiem zabezpieczyć
hasłem lub zablokować do czasu autoryzacji przez
użytkownika. Funkcja druku dwustronnego, możliwość
rozszerzenia do 3 kaset na papier po 500 arkuszy oraz taca
ręczna, daje nam możliwość obsługi papieru w różnym
formacie oraz o różnej gramaturze. Model M 2701 został
wyposażony w podajnik ARDF dzięki czemu procesy
skanowania oraz kopiowania stają się wydajniejsze. Aby
usprawnić przepływ informacji, dokumenty mogą być
skanowane w kolorze i dołączane bezpośrednio do
wiadomości e-mail.

Łatwa konfiguracja i konserwacja

Urządzenie wielofunkcyjne instalowane przez

użytkownika

Zespół utrwalania w łatwy sposób wymieniany przez

użytkownika

Obsługa wielu języków

Toner o wysokiej wydajności

Modele M 2700 oraz M 2701 zostały zaprojektowane do
najbardziej wymagających środowisk biznesowych i
wymagają minimalnych nakładów na konserwację. Te
urządzenia wielofunkcyjne obsługują szeroką gamę języków,
w tym język arabski. Dzięki wstępnie skonfigurowanemu
developerowi i wymiennym zespołom utrwalania nic nie stoi
na przeszkodzie, aby zadania związane z instalacją oraz
konserwacją były łatwo wykonywane przez użytkowników.
Zaawansowane funkcje oszczędzania energii oraz tonery o
wysokiej wydajności pomagają zredukować koszty
eksploatacji i sprawiają, że modele M 2700 i M 2701 oferują
niezawodną wydajność przy niskim całkowitym koszcie
utrzymania.



RICOH M 2700/M 2701
Ogólna specyfikacja

M 2700 M 2701
OGÓLNE

Czas nagrzewania 19 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii: mono

6,5 sekundy

Prędkość wydruku ciągłego 27 str.na min.
Pamięć: standardowo 512 MB
Pamięć: maksymalnie 512 MB
Waga 34 kg 39 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.) 587 x 581 x 560 mm 587 x 581 x 639 mm
Źródło zasilania 220 - 240 V, 50/60 Hz
Klasyfikacja lasera Laser klasy 1 (IEC60825 - 1:2014)

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne Do 999 kopii
Rozdzielczość 600 x 600 dpi
Zoom Od 25% do 400%

DRUKARKA

Proces drukowania Druk metodą elektrofotograficzną
Język drukarki Standard (GDI)
Interfejs: standardowo Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

USB2.0 Type B
Interfejs: opcja Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Możliwość druku mobilnego Apple AirPrint™, Mopria
Środowiska Windows® Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Windows® Server

2016

SKANER

Skanowanie: mono (oryginałów) 18 ipm
Skanowanie: kolor (oryginałów) 6 ipm
Rozdzielczość: maksymalnie 600 dpi
Sterowniki standard Network TWAIN

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru A3, A4, A5, A6, B4, B5
Pojemność wejściowa papieru:
standardowo

500 arkuszy

Pojemność wejściowa papieru:
maksymalnie

1 600 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru:
standardowo

250 arkuszy

Gramatura papieru Kasety:52 - 105 g/m²
Taca ręczna:52 - 216 g/m²

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks. 1 550 W lub mniej

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

Kaseta na papier 1x500 arkuszy, 2x500 arkuszy

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner 4 000 wydruków
Toner (wysokowydajny) 12 000 wydruków
Dane dotyczące zużycia
materiałów eksploatacyjnych
oparte są na 2p/j 5% pokryciu A4
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