
MP 401SPF

Equipamento multifunções P&B

Copiador Impressora Fax Scanner

MP 401SPF

40 P&B
ppm



Equipamentos compactos, robustos e de valor
acrescentado

Os MP 401SPF foram concebidos para grupos de trabalho de pequena a média dimensão. O seu

elevado desempenho e funcionalidades robustas fazem com que este multifunções a preto e branco A4

ofereça o melhor custo por página da sua classe, em combinação com uma superior eficiência

energética. Este multifunções imprime à velocidade de 40 páginas a preto e branco por minuto, além de

copiar, digitalizar e enviar faxes. Ficará surpreendido com tudo o que poderá fazer neste equipamento

compacto e acessível.

Perfeitos para o fluxo de trabalho completo de grupos de trabalho pequenos/médios

Poupança com um baixo TCO

Painel tátil a cores de 4,3 polegadas fácil de usar

1200 x 1200dpi à velocidade máxima

Impressão direta a partir de unidade USB



Design compacto. Produção robusta.

Proporções perfeitas

Este equipamento robusto e silencioso processa
todo o fluxo de trabalho de um grupo de trabalho
pequeno/médio com as dimensões mais
compactas da sua classe. Pode ser instalado numa
secretária ou num canto do seu escritório e apenas
dará nas vistas pelo seu fantástico desempenho.

Produção com qualidade e
consistência

Este multifunções produz documentos com 1200 x
1200 dpi à velocidade máxima, poupando tempo
sem comprometer a qualidade. Além disso, pode
imprimir diretamente a partir de suportes de
impressão amovíveis: basta inserir uma unidade de
memória USB ou um SD card e imprimir sem
precisar de computador ou ligação de rede. Como
alternativa, pode usar o seu smartphone ou tablet
para imprimir de forma simples e rápida, sem
software ou drivers adicionais.

Na vanguarda

O painel tátil de 4,3 polegadas à base de ícones
oferece uma operação fácil, suporta
funcionalidades de software avançado e permite
gerir os documentos via cloud diretamente a partir
do painel. Integra com Streamline NX, Flexrelease
NX, ELP bem como com a nossa app móvel Smart
Device Print & Scan.

Fluxo de trabalho otimizado com
Streamline NX

Para uma solução em grandes empresas, é
possível integrar o Streamline NX, um pacote
robusto e escalável de aplicações e ferramentas de
gestão documental, que oferece uma solução
inteligente e uniformizada em todos os escritórios a
nível global. A combinação do nosso hardware e
software pode ajudar a poupar até 40% nos seus
custos operacionais, suportando simultaneamente
objetivos de segurança, conformidade e
sustentabilidade.



MP 401SPF
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 14 segundos
Velocidade da primeira cópia: 5,2 segundos
Velocidade de produção
contínua:

40 páginas por minuto

Memória: Standard: 1 024 MB
Máximo: 1 536 MB

Disco rígido: Opcional: 320 GB
Dimensões (L x P x A): 419 x 427 x 484 mm
Peso: 23 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia: Impressão eletrofotográfica
monocomponente a seco

Cópia múltipla: Até 99 cópias
Resolução: 600 x 600 dpi
Zoom: De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard (PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™), Opcionais (XPS)

Resolução de impressão: Máximo (1200 x 1200 dpi)
Interface: Standard (USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-
T), Opcionais (IEEE bidirecional,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth)

Protocolo de rede: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
(opcional)

Ambientes Windows®: Windows® Vista, Windows® 2000,
Windows® 8, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2012

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X v10.5 ou posterior
Ambientes UNIX: UNIX Sun® Solaris (2.6, 2.7, 2.8, 2.9,

2.10), HP-UX (10.x, 11.x, 11i v2, 11i
v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7,
6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5,
6), IBM® AIX (5L v5.3, 5L v6.1, 5L
v7.1)

SCANNER

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

Resolução: Standard: 100 - 600 dpi
Predefinição: 200 dpi

Formato do original: A4
Drivers incluídos: TWAIN de rede
Scan to: E-mail, Pasta, FTP, URL (Opcionais),

NCP (Opcionais)

FAX

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: G3
Resolução: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 200 dpi
Método de compactação: MH

MR
MMR
JBIG

Velocidade de transmissão: 2 second(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura: 2,4 segundo(s)

A partir do ADF: 22spm
Capacidade de memória: Standard: 4 MB
Backup de memória: Sim: 12 hora

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: A4, A5,
A6, B5, B6
Band. de alimentação manual: A4, A5,
A6, B5, B6

Capacidade de entrada de papel: Standard: 600 folhas
Máximo: 1 600 folhas

Capacidade de saída de papel: Standard: 250 folhas
Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard: 52 - 162

g/m²
Band. de alimentação manual: 52 -
162 g/m²
Bandeja de duplex: 52 - 162 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1 140 W
Modo de prontidão: 97,2 W
Modo de suspensão: 0,72 W
TEC (Consumo Elétrico Normal): 1
759 Wh

OPÇÕES

Bandeja de papel (1 x bandeja de papel de 250 folhas, 1 x bandeja de
papel de 500 folhas), Mesa média, Mesa alta, Disco rígido (320 GB), RAM
(1,5 GB), IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth, VM Card, Netware, Unidade de browser, Kit de interface para
contador, Conversor do formato de ficheiros, Copy Data Security Unit,
Unicode Font Package for SAP, Unidade de OCR, Impressão direta XPS

CONSUMÍVEIS

Cartucho de toner inicial: Preto: 18 000 impressões
Cartucho de toner (ultra longa
duração):

Preto: 18 000 impressões

Método de medição da
durabilidade dos consumíveis:
ISO/IEC 19752

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

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
comerciais dos respetivos
proprietários. As
especificações e o aspeto
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 © 2015 Ricoh
Europe PLC. Todos os
direitos reservados. Este
catálogo, os seus conteúdos
e/ou formatação 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


