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Equipamentos multifuncionais A4 a P&B
compactos e de elevado valor

Os MP 301SP/MP 301SPF são equipamentos multifuncionais A4 a preto e branco rápidos e
com um design compacto. Dispõem de funções avançadas de impressão, cópia, digitalização
e fax através do seu amplo painel táctil de 4,3 polegadas. Estes inovadores equipamentos
substituem facilmente vários equipamentos independentes e melhoram o seu fluxo de
trabalho. O seu tamanho compacto poupa precioso espaço de escritório. A controladora de
nova geração (GWNX) da Ricoh oferece uma excelente gestão do equipamento.

Maior produtividade
Com impressão, cópia e digitalização rápidas, não é necessário ficar à
espera dos documentos. Para uma maior optimização, é possível criar
as suas próprias definições e definir atalhos para operações complexas.
É também possível imprimir a partir de SD/USB.

Simples de utilizar
Com um painel táctil a cores, de 4,3 polegadas e inclinável, os MP
301SP/MP 301SPF são muito fáceis de utilizar. É possível personalizar
o ecrã principal para que sejam apenas visualizados os ícones de que
necessita. Pode até inserir o logótipo da sua empresa no ecrã. Além
disso, um acesso frontal total facilita a operação e manutenção.

Design compacto e inteligente
Os MP 301SP/MP 301SPF ocupam menos espaço do que outros
MFPs semelhantes. O seu design tipo cubo, simples e inteligente
optimiza o espaço numa secretária. O seu conceito de design com duas
cores proporciona uma usabilidade intuitiva.



Desempenho tudo-em-um
Controladora de nova geração (GWNX)
Com a controladora de nova geração da Ricoh, os MP 301SP/MP
301SPF interagem de forma inteligente com os utilizadores, melhorando
o acesso à informação. As funcionalidades de fluxo de trabalho
inteligente incluem a capacidade de personalizar o painel de controlo,
pesquisar e imprimir directamente a partir da web.

TCO mais baixo
Reduza custos bem como a pegada de carbono com as funcionalidades
de poupança de energia que permitem um menor consumo de
electricidade. Um indicador exclusivo fornece-lhe uma descrição
instantânea da utilização por equipamento, mês, semana ou até dia, de
forma a poder aplicar mais poupanças ao nível do TCO.

Altamente seguros
As funcionalidades de segurança standard incluem impressão
bloqueada, impressão retida, marca de água incorporada, autenticação
LDAP e opções de substituição de dados e encriptação do disco rígido
para dar resposta aos requisitos de segurança da sua empresa.

Amiga do ambiente
Na Ricoh ajudamos a reduzir a sua pegada ecológica. Os MP 301SP/
MP 301SPF dispõem de funcionalidades amigas com ambiente como o
modo de suspensão, impressão em duplex e fax sem papel. O TEC
(Typical Electricity Consumption) de 1,5 kW/h é mais baixo do que
qualquer outro MFP de 30 cpm. O indicador ecológico apresenta as
informações para ajudar a reduzir a utilização de papel.



MP 301SP/MP 301SPF
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 23 segundos
Velocidade da primeira cópia: 6 segundos
Velocidade de produção contínua: 30 páginas por minuto
Dimensões (L x P x A): 476 x 450 x 451 mm
Peso: 26 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia: Leitura com feixe laser e impressão
electrofotográfica

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

IMPRESSORA

RAM: Máximo: 1 024 MB
Disco rígido (Opcionais): Máximo: 128 GB
Linguagem da impressora: Standard: PCL5e, PCL6, XPS,

Adobe® PostScript® 3™
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: TCP/IP, IPX/SPX (Opcionais)
Ambientes Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

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: Standard: 100 - 600 dpi
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

Scan to: E-mail: SMTP, TCP/IP
Pasta: SMB, FTP, NCP (Opcionais)

FAX

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3
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: Standard: 250 folhas
Gramagem do papel: Bandejas de papel standard: 60 - 90 g/

m²
Band. de alimentação manual: 60 -
157 g/m²
Bandeja de duplex: 64 - 90 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1,1 kW
Potência de operação: 450 W
Modo pronto: 83,5 W
Modo Suspensão: 3,1 W
TEC (Consumo Eléctrico Normal): 1
535 W/h

OPÇÕES

Tampa do vidro de exposição, ARDF, 2 x bandeja de papel de 500 folhas,
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

Tempo de aquecimento: 30 segundos a partir do momento em que
o equipamento é ligado, 10 segundos a partir do modo de
suspensão.
É possível instalar até 2 bandejas opcionais com capacidade para
500 folhas.
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.

www.ricoh-europe.com

Para obter mais
informações, contacte

Ricoh Portugal
Via Engº Edgar Cardoso,
23 - 1º
4400-676 Vila Nova de
Gaia
Tel.: 226083800
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www.ricoh.pt


