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Inteligentes, intuitivos e fáceis de usar.

Se procura um multifunções que acompanhe o ritmo da sua empresa, correspondendo às exigências de

cada fluxo de trabalho, esta gama de impressoras multifunções tornar-se-á o alicerce de qualquer

escritório. Estes multifunções A3 a cores foram concebidos para trabalhar em ambientes intensos e

produtivos para ajudar o seu negócio a crescer. Oferecem fiabilidade, produção de elevada qualidade e

uma extraordinária eficiência – complementadas pela impressão de faixas e pelo Smart Operation Panel.

Novidade: Alimentador de documentos de uma só passagem para poupar tempo e aumentar a eficiência, além da

flexibilidade das duas opções de velocidade de impressão: 20 e 25 ppm

O Smart Operation Panel de 10,1 polegadas ajuda a aumentar a produtividade e melhora o fluxo de trabalho com

o seu intuitivo interface de utilizador

Um sensor de deteção de pessoas permite a ativação do multifunções quando um utilizador se aproxima, para

que não se desperdice tempo à espera que aqueça

Rapidez com um melhorado processador Intel para permitir que faça simplesmente mais

Estão disponíveis diversas opções de finalizador para que não seja preciso fazer outsourcing, tendo um maior

controlo a nível interno da produção dos seus materiais



Completo em funcionalidades e na
poupança de energia.

Acesso a todas as áreas.

O nosso Smart Operation Panel de 10,1 polegadas
é um interface excecionalmente intuitivo. Estão
disponíveis eficientes apps de partilha de
documentos e específicas para os trabalhos a
partir do nosso Application Site dedicado, que
também podem ser combinadas com software
avançado. Pode portanto integrar tecnologias
sofisticadas no nosso fluxo de trabalho, de modo a
poder trabalhar com qualquer funcionalidade de
forma eficiente e segura.

Melhor processador, maior
produtividade.

Para ajudar a melhorar a produtividade e a agilizar
os trabalhos, estes robustos equipamentos
também apresentam um novo e melhorado
processador Intel. Permite não só melhorar a
impressão e a leitura de documentos complexos,
mas também reduz o tempo total de
processamento o que se traduz num aumento de
produtividade.

Mais inovação.

A inovadora tecnologia permite ajudar a criar um
ambiente de trabalho flexível, além das diferentes
opções de acabamento standard, incluindo
finalizador de folhetos, ARDF e o novo SPDF.
Estes finalizadores simplificarão o seu fluxo de
trabalho e permitir-lhe-ão produzir documentos
profissionais sempre que quiser.

Poupe custos e energia.

Com um baixo TCO, a sua despesa é menor, ao
mesmo tempo que reduz o seu impacto no
ambiente. Tal deve-se em parte ao sensor de
deteção de pessoas, que ativa o equipamento
quando se aproxima para que esteja disponível
quando precisar de o usar. O aquecimento é
imediato e suportado por um reduzido consumo de
energia em modo de suspensão, para que os
custos sejam mínimos quando o fluxo de trabalho
abranda.



MP C2004SP/MP C2004ASP/MP C2504SP/MP C2504ASP
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 25 segundos
Velocidade da primeira cópia: Cor integral: 7,6/7,6/7,5/7,5 segundos

P&B: 5,4/5,4/5,3/5,3 segundos
Velocidade de produção
contínua:

Cor integral: 20/20/25/25 páginas por
minuto
Preto: 20/20/25/25 páginas por minuto

CPU: Intel Atom Processor Bay Trail: 1,33
GHz

Memória: Standard: 2 GB
Máximo: 4 GB

Disco rígido: 250 GB
Dimensões (L x P x A): 587 x 685 x 788 mm

Com ARDF: 587 x 685 x 913 mm
Com SPDF: 587 x 685 x 963 mm

Peso: 83,3 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia: Sistema de transferência eletrostática
a seco com revelação bicomponente:
4 tambores

Cópia múltipla: Até 999 cópias
Resolução: 600 dpi/4 bits
Zoom: De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF
Opcionais: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, PictBridge

Resolução de impressão: Máximo (1,200 x 1,200 dpi/2bit)
Interface: Standard: Slot SD, Interface USB Host,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T
Opcionais: Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, Servidor
USB para segunda placa de rede,
IEEE 1284/ECP bidirecional, USB 2.0

Ambientes Windows®: Windows® Vista/7/8/8.1/10,
Windows® Server
2008/2008R2/2012/2012R2

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X Native v10.7 ou
posterior

Ambientes UNIX: UNIX Sun® Solaris
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Ambientes SAP® R/3®: SAP® R/3®

SCANNER

Velocidade de leitura: ARDF: Máximo de 54 originais por
minuto
SPDF: Máximo de 110 (simplex)/180
(duplex) originais por minuto

Resolução: Máximo: 1200 dpi
Formato do original: A3, A4, A5, B4, B5
Drivers incluídos: TWAIN de rede
Scan to: E-mail, Pasta

FAX

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

100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200
dpi
Opcionais: 8 x 15,4 linha/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400
dpi

Método de compactação: MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de transmissão: G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi,

JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi,
MMR)

Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel: Standard: 1 200 folhas

Máximo: 2 300 folhas
Capacidade de saída de papel: Máximo: 1 625 folhas
Gramagem do papel: 52 - 300 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1 700 W
Modo de prontidão: 46,5 W ou menos
Modo de suspensão: Inferior a 0,9 W
TEC (Consumo Elétrico Típico):
0,7/0,7/0,9/0,9 kWh

OPÇÕES

Pega do ADF, 1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel
de 550 folhas, Unidade de transporte, Finalizador interno, Finalizador
interno com agrafador sem agrafos, Finalizador de folhetos de 1000
folhas, Kits de furação, Bandeja interna de separação em espinha,
Bandeja de saída interna, Bandeja lateral, Mesa de suporte, IEEE 1284
bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge,
PostScript3, Kit de interface para contador, Conversor do formato de
ficheiros, Suporte para contador externo, Suporte para leitor de cartões,
Unidade de Data Overwrite Security (versão certificada), Unidade de
ligação de fax, Carimbo de fax, Memória de fax, Opção de fax, Unicode
Font Package for SAP, Unidade de OCR, Unidade SRA3, Impressão
direta XPS, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Suporte
para teclado, Leitor NFC, Guia de bandeja para papel de faixa, Unidade
de interface G3, Placa USB avançada, Unidade de memória 4GB

CONSUMÍVEIS

Duração prevista do toner
(A4/LT, 5% de preenchimento):

Preto: 15 000 impressões
Ciano: 9 500 impressões
Magenta: 9 500 impressões
Amarelo: 9 500 impressões

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

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 © 2016 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


