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Multifunções A3 a preto e branco fiáveis

A sua organização é única. Tal como o modo como trabalha. Então por que motivo acha que tem de

tratar os seus documentos do mesmo modo que os outros? Os multifunções A3 a preto e branco da

Ricoh foram concebidos para ambientes exigentes em escritórios de média a grande dimensão. Estes

multifunções imprimem, copiam e partilham documentos de forma ainda mais prática. Utilize-os como

portal de informação e ligue a serviços cloud diretamente a partir do painel de operação. Monitorize a

atividade dos utilizadores, o consumo de energia e os custos operacionais com sofisticadas ferramentas

de gestão. Pode inclusivamente incluir estes equipamentos num contrato de Managed Document

Services (MDS) da Ricoh para reduzir custos. Disponíveis numa ampla gama de configurações, estes

modelos melhoram a sua produção documental do princípio ao fim.

Poupança de tempo: 1.ª impressão veloz e rápida recuperação a partir do modo de suspensão.

Produtividade elevada: até 60 páginas a preto e branco por minuto.

Facilidade de utilização: simplifique o seu fluxo de trabalho e execute mais tarefas.

Controlo de custos: minimize os custos operacionais com funcionalidades de poupança de energia.

Flexibilidade: gama diversificada de modelos para responder a todas as suas necessidades.



Uma excelente combinação para
escritórios modernos
Os MP 2554, MP 3054, MP 3554, MP 4054, MP
5054 e MP 6054 constituem uma nova série de
equipamentos multifunções A3 a preto e branco,
com velocidades entre 25 e 60 ppm. Imprimem e
copiam a preto e branco e digitalizam a cor
integral, estando também disponível a opção de
fax. As soluções de fluxo de trabalho integram a
arquitetura de controladora de nova geração da
Ricoh.

A maior parte destes modelos está pronta a usar
e possui funções de impressão, cópia e
digitalização, servidor de documentos e ARDF ou
SPDF (SPDF disponível apenas com MP
4054/5054/6054). Uma vez que é possível
escolher o tipo de painel de operação, encontrará
a solução perfeita para ir ao encontro dos seus
requisitos específicos.



Avance um trabalho para o seguinte
facilmente

Execute mais tarefas

Independentemente de precisar de imprimir, copiar, digitalizar ou
enviar faxes, esta série compacta e económica da Ricoh ajuda a
produzir e partilhar informações rapidamente. Tire partido de
controlos de atalho e avance para a tarefa seguinte facilmente.

Partilhe informações mais depressa

Com esta série Ricoh pode facilmente alternar entre trabalhos. A
recuperação do modo de suspensão é de apenas 5 segundos e
pode imprimir até 60 ppm a preto e branco em diversos suportes
de impressão. Também pode ler até 80 ipm a cores ou a preto e
branco usando o ARDF de 100 folhas. Não é suficientemente
rápido? Em alternativa, opte pelo alimentador de documentos
duplex de uma só passagem de 220 folhas, que lê até 180 ipm.

Trabalhe a partir de qualquer local

Aceda a informação a partir de qualquer lugar e partilhe-a com os
outros. Estes multifunções fáceis de usar podem ser integrados
com o Smart Device Connector da Ricoh que lhe permite ligar um
dispositivo móvel com NFC ao Smart Operation Panel opcional.
Basta encostar o seu dispositivo móvel à tag NFC no Smart
Operation Panel ou ler o QR code para ligar automaticamente ao
multifunções.

Aceda a tudo o que necessita com facilidade

Execute tarefas diárias eficientemente com o interface intuitivo.
Com as bandejas adicionais, aumente a capacidade de papel até
4700 folhas para um trabalho sem paragens. Existem várias
opções de finalização, como o finalizador de agrafagem sem
agrafos (apenas com MP 2554/3054/3554). Este finalizador interno
de 250 folhas cria conjuntos até 5 folhas, reduzindo os custos com
consumíveis e facilitando a posterior reciclagem.



Aumente a produtividade de forma
consistente

Faça a gestão de grupos de trabalho e fomente 
uma impressão responsável
Os escritórios hoje em dia são acelerados e precisam de ser mais
eficientes. Estes multifunções possuem um robusto processador, 2
GB de RAM e um disco rígido de 320 GB para executar vários
trabalhos ao mesmo tempo. Pode definir quotas ou limitar a
impressão dos utilizadores para fomentar uma impressão mais
responsável. Tire partido do interface PCL6 à base de ícones para
criar documentos com 1200 dpi em poucos passos.

Personalizar fluxos para simplificar o seu 
trabalho
Pode personalizar estes multifunções para ir ao encontro das suas
necessidades específicas! Personalize o ecrã inicial com ícones
para aceder a tarefas frequentemente usadas num só clique. Use
software como o GlobalScan NX opcional para transformar
documentos em papel em formulários digitais para distribuir mais
rapidamente por mais locais.

Utilize tecnologia familiar para navegar mais 
rapidamente por funções-chave 
Estes multifunções vêm com o mais recente Smart Operation
Panel de 10,1 polegadas da Ricoh para uma melhor operabilidade.
Este painel simplifica as funções mais usadas de copiador,
scanner e fax. O familiar drag-and-drop pode ser usado para
organizar os ícones no ecrã de início, para uma utilização mais
intuitiva. Prefere o interface tradicional da Ricoh? É fácil alternar
entre ecrãs.



Vá ao encontro dos desafios profissionais
atuais

Proteja os seus documentos

A autenticação avançada de utilizador ajuda a
impedir o acesso não autorizado a documentos. Os
documentos são guardados no equipamento até
ser passado um cartão de identificação autorizado
ou introduzido um código no multifunções. Para
uma maior proteção, pode usar a transmissão
encriptada de PDF para mascarar os dados de
ficheiros PDF confidenciais e adicionar marcas de
água. A Data Overwrite Security Unit (DOS)
substitui automaticamente imagens e dados no
disco rígido para torná-los ilegíveis.

Gestão e monitorização remotas

Com esta série da Ricoh, poderá ver de que forma
termos como “eficiência” e “produtividade”
encaixam no seu dia de trabalho. Utilize os
controlos de gestão intuitivos para automatizar as
leituras de contador, aceder a definições de
sistema, otimizar atualizações de firmware e muito
mais, diretamente a partir da sua secretária.
Receba alertas quando os consumíveis estiverem
a acabar ou for necessário proceder a
manutenção. Monitorize a utilização por parte de
utilizadores específicos e configure todo o parque
de equipamentos a partir do prático painel de
operação no browser.

Minimize os consumos de energia e
os custos operacionais

Esta atrativa série Ricoh oferece um baixo custo
por página e o melhor TEC (Typical Electricity
Consumption) da sua classe, para ir ao encontro
dos seus requisitos orçamentais e objetivos de
sustentabilidade. Com um menor tempo para
cópia/impressão a partir do modo de suspensão,
estes equipamentos Ricoh acompanham o ritmo
das empresas dos dias de hoje. Pode programar o
equipamento para ligar ou desligar a horas
específicas, para assim economizar energia e
obter ainda maiores poupanças. A impressão em
duplex automático permite poupar tempo, papel e
custos. Além disso, os equipamentos possuem a
mais recente certificação ENERGY STARv2.0.



Inteligentes. Intuitivos. Produtivos.

1 Visor convencional de 9” (MP 6054SP) ou
Smart Operation Panel de 10,1” (MP
6054ZSP).

2 ARDF para 100 folhas ou SPDF para 220
folhas (apenas com MP 4054/5054/6054).

3 Duas bandejas standard com capacidade para
550 folhas cada para trabalhos volumosos e
ininterruptos.

4 Bandeja de alimentação standard para 100
folhas para uma grande panóplia de formatos/
tipos de papel.

5 Capacidade máxima de 4700 folhas com 1 ou
2 bandejas de papel de 550 folhas, bandeja
tandem de grande capacidade para 2000
folhas e LCT lateral para 1500 folhas.

6 Opções de acabamento: finalizador de
1000/3000 folhas ou finalizador de folhetos de
1000/2000 folhas. Outros finalizadores
opcionais: finalizador interno de 500 folhas
(não disponível com MP 6054) e finalizador de
agrafagem sem agrafos para 250 folhas
(apenas com MP 2554/3054/3554).

7 Bandeja de separação de trabalhos opcional
para 125 folhas e bandeja interna de
separação em espinha para 250 folhas para
separar as impressões.



MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 14 segundos (modelos SP)
71 segundos (modelos Z)

Velocidade da primeira cópia: 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 segundos
Velocidade de produção
contínua:

25/30/35/40/50/60 páginas por minuto

Memória: 2 GB
Disco rígido: 320 GB
Dimensões (L x P x A): Com ARDF: 587 x 680 x 913 mm

Com SPDF: 587 x 680 x 963 mm
Peso: Com ARDF: 68,5 kg

Com SPDF: 74 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia: Leitura com feixe laser (duplo) e
impressão eletrofotográfica

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

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5e, PCL6(XL),
Impressão direta de PDF
Opcionais: XPS, Adobe® PostScript®
3™, IPDS

Resolução de impressão: Máximo: 1200 x 1200 dpi
Interface: Standard: USB 2.0, Slot SD, Ethernet

10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000
Base-T
Opcionais: IEEE 1284 bidirecional,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth, Placa de rede adicional (2.ª
porta)

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

Ambientes Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 8.1, Windows® Server
2003, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X Native v10.6 ou
posterior

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

Ambientes SAP® R/3®: SAP® R/3®
Outros ambientes suportados: NDPS Gateway, AS/400® utilizando

OS/400 Host Print Transform, IBM
iSeries

SCANNER

Velocidade de leitura: ARDF: Máximo de 80 originais por
minuto
SPDF: Máximo de
110(simplex)/180(duplex) originais por
minuto

Resolução: Máximo: 600 dpi
Formato do original: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Drivers incluídos: TWAIN de rede
Scan to: E-mail, Pasta, USB, SD card

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

Velocidade de transmissão: G3: 2 segundo(s)
Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps
Capacidade de memória: Máximo: 60 MB

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel: Máximo: 4 700 folhas
Capacidade de saída de papel: Máximo: 3 625 folhas
Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard: 60 - 300

g/m²
Band. de alimentação manual: 52 -
300 g/m²
Bandeja de duplex: 52 - 256 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1,78 kW
Modo pronto: 54,6 W (25/30/35 ppm),
81,4 W (40/50/60 ppm)
Modo de suspensão: 0,49 W (25/30/35
ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm)

SOFTWARE

Standard: Web Image Monitor
Opcional: GlobalScan NX, Streamline NX, Card

Authentication Package, Enhanced
Locked Print, Unicode Font Package
for SAP

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel de 550 folhas,
Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas, Bandeja lateral de
grande capacidade para 1500 folhas, Unidade de transporte, Finalizador
de 1000 folhas, Finalizador para 3000 folhas, Finalizador interno,
Finalizador interno com agrafador sem agrafos, Finalizador de folhetos de
1000 folhas, Finalizador de folhetos de 2000 folhas, Kits de furação,
Bandeja interna de separação em espinha, Bandeja de saída interna,
Bandeja lateral, Mesa de suporte, Armário inferior, IEEE 1284 bidirecional,
USB Device Server, Bluetooth, Netware, PostScript3, Unidade IPDS,
Unidade de browser, Kit de interface para contador, Conversor do formato
de ficheiros, Suporte para contador externo, Suporte para leitor de cartões,
Copy Data Security Unit, Unidade de ligação de fax, Carimbo de fax, Kit
de 2.ª porta de Fax Super G3, Memória de fax, Opção de fax, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/g/n), Unidade de OCR, Unidade Smart Card Reader
(integrada), Impressão direta XPS, Disco rígido com funções de
segurança adicionais

O finalizador interno não é opção para os modelos de 60 ppm.
O finalizador de agrafagem sem agrafos não é opção para os
modelos de 40/50/60 ppm.
Os finalizadores de 2000 e 3000 folhas não estão disponíveis como
opção para os modelos de 25/30/35 ppm.
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


