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A4 a cores de elevado desempenho

Os MP C305SP/MP C305SPF oferecem todas as funções de impressão, digitalização e cópia
a cores de que necessita a partir do conforto da sua secretária. Estes equipamentos são
fáceis de operar através do seu ecrã táctil a cores e inclinável de 4,3 polegadas. A plataforma
de nova geração da Ricoh que inclui a nova controladora GWNX oferece-lhe as mesmas
capacidades que os equipamentos A3 lançados recentemente. O design simples tipo cubo
permita a optimização do espaço, uma vez que os MP C305SP/MP C305SPF têm dimensões
mais pequenas do que outros MFPs comparáveis.

FÁCEIS DE UTILIZAR
O ecrã táctil a cores de 4,3 polegadas personalizável eleva o conceito
de usabilidade a um novo nível. É possível personalizar o ecrã principal
inserindo o logótipo da empresa e alterando os ícones. Também podem
ser registadas outras aplicações, como o GlobalScan NX de forma a
apresentar botões grandes e perfeitamente visíveis para a introdução
facilitada de endereços de e-mail ou pasta a partir do painel de
operação.

ALTAMENTE PRODUTIVOS
Com um breve tempo de aquecimento e elevadas velocidades de
impressão, pode acelerar o seu ritmo de trabalho. As bandejas de papel
adicionais dos MP C305SP/MP C305SPF fazem com que não sejam
necessárias recargas frequentes. Além disso, estes são os primeiros
modelos de MFP A4 de secretária com bandeja de separação de
trabalhos que encaixa na bandeja de saída standard. Pode ser usada
para separar impressões importantes como faxes recebidos.

DIGITALIZAÇÃO DE VANGUARDA
As capacidades de digitalização incluem a digitalização a cores, scan to
email, scan to folder e scan to USB. Para o cumprimento de normas de
conformidade, a função Scan to PDF pode ser utilizada para criar um
PDF com assinatura digital. O formato de papel pode ser adaptado com
a função de reduzir/ampliar digitalização. É possível imprimir apenas os
lados impressos de originais mistos com 1 e 2 lados, com a função
avançada de digitalização em lote.



Tudo o que necessita – na sua secretária
REDUZA CUSTOS
Os MP C305SP/MP C305SPF oferecem-lhe funcionalidades de gestão
de dispositivos habitualmente apenas disponíveis em MFPs A3. A
controladora GWNX de elevado desempenho permite-lhe configurar as
definições de dispositivo, monitorizar o estado e criar relatórios de
utilização. Pode poupar tempo, aumentar a sua eficiência e reduzir
custos.

GESTOR DE QUOTAS DE UTILIZAÇÃO & DUPLEX
É possível definir limites na quantidade de impressões de cada utilizador
individual ou grupos para reduzir o número de impressões/cópias
desnecessárias. A impressão em duplex é fornecida como standard e
ajuda a reduzir o volume de documentos impressos e poupar papel.

BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO
Os MP C305SP/MP C305SPF possuem o novo sistema de fusão Quick
Start Up (QSU) da Ricoh. Este baixou significativamente os valores do
TEC (Typical Electricity Consumption) destes equipamentos para os
mais baixos do segmento. Além disso, o QSU reduz o tempo de
recuperação a partir do modo de suspensão e do tempo de
aquecimento inicial.



MP C305SP/MP C305SPF
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 23 segundos
Velocidade da primeira cópia: Cor integral: 11 segundos

Preto: 7 segundos
Velocidade de produção contínua: Cor integral: 30 páginas por minuto

Preto: 30 páginas por minuto
Memória: Máximo: 1 GB
Dimensões (L x P x A): 498 x 532 x 505 mm
Peso: 45 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia: Sistema de transferência electrostática
a seco

Cópias múltiplas: Até 99 cópias
Resolução: 600 dpi
Zoom: De 25% a 400% variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

Resolução de impressão: 300 dpi, 300 dpi, 1200 dpi
Interface: Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX
Opcionais: IEEE 1284 bidireccional,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet

Protocolo de rede: Standard: TCP/IP
Opcionais: IPX/SPX

Ambientes Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X Nativo v10.2 ou
posterior

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

Ambientes Novell® Netware®: v6.5
Ambientes SAP® R/3®: SAP® R/3 3.x® ou posterior

SCANNER

Velocidade de leitura: Cor integral: Máximo de 30 originais
por minuto
Preto: Máximo de 30 originais por
minuto

Resolução: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 300
dpi

Formato do original: A4, A5, B5
Formato de ficheiro: TIFF de página única, JPEG de página

única, PDF de página única, PDF de
elevada compactação de página única,
PDF-A de página única, TIFF
multipágina, PDF multipágina, PDF de
elevada compactação multipágina,
PDF-A multipágina

Drivers incluídos: TWAIN de rede
Scan to: E-mail: SMTP, POP, IMAP4

Pasta: SMB, FTP, NCP (Opcionais)

FAX

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3
Resolução: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi

8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi
Velocidade de transmissão: G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura: 2,4 segundo(s)
Capacidade de memória: 4 MB
Backup de memória: Sim

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: A4, A5
Band. de alimentação manual: A4, A6

Capacidade de entrada de papel: Máximo: 1 350 folhas
Capacidade de saída de papel: Máximo: 200 folhas
Gramagem do papel: Bandejas de papel standard: 60 - 163

g/m²
Band. de alimentação manual: 60 -
220 g/m²
Bandeja de duplex: 60 - 163 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1,2 kW
Modo pronto: 45 W
Modo Suspensão: 1,2/1,3 W
TEC (Consumo Eléctrico Normal): 1
170/1 191 W/h

SOFTWARE

Standard: SmartDeviceMonitor
Web SmartDeviceMonitor®
Web Image Monitor

Opcional: Unicode Font Package for SAP

OPÇÕES

Tampa do vidro de exposição, ARDF, 2 x bandeja de papel de 500 folhas,
Bandeja de saída interna, Mesa de suporte, Disco rígido, IEEE 1284
bidireccional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet,
VM Card, Netware, Pictbridge, Unidade de browser, Kit de interface para
contador, Conversor do formato de ficheiros, Copy Data Security Unit,
Placa de fax

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.

Certificação ISO9001,
certificação ISO14001,
certificação ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
comerciais dos respectivos
proprietários. As
especificações e o aspecto
externo estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
A cor do equipamento pode
variar da cor apresentada no
catálogo. As imagens neste
catálogo não são fotografias
reais e podem existir
pequenas diferenças de
pormenor.
Copyright © 2012 Ricoh
Europe PLC. Todos os
direitos reservados. Este
catálogo, os seus conteúdos
e/ou disposição não podem
ser modificados e/ou
adaptados, copiados
parcialmente ou no todo e/ou
incorporados noutros
trabalhos sem a prévia
permissão por escrito por
parte da Ricoh Europe PLC.
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