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Digitální barevné multifunkční zařízení
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Intuitivní ovládací panel
Přehledný ovládací panel zařízení zobrazuje vaši osobní domov-
skou obrazovku s vlastními preferencemi a nastaveními.Tlačítkem 
Domů se vrátíte na domovskou obrazovku a máte tak rychlý 
přístup k funkcím, které potřebujete. Integrované sloty SD/USB 
vám umožňují pracovat přímo z externích zdrojů. Panel je navíc 
výklopný a tudíž se přizpůsobí každému uživateli.

Vylepšený vnitřní řadič 
Nastavení limitů skupinám uživatelů nebo jednotlivým uživatelům 
pomůže spravovat provozní náklady zařízení. Kontroler má eko-
logický indikátor, který zobrazuje historii nastavení papíru a USB/
SD sloty umožňují snadný tisk souborů PDF, JPEG a TIFF. 

Maximální zabezpečení
Funkce kontroly kopírování pomáhá spravovat zabezpečení 
vašich informací, zabraňuje totiž neoprávněnému kopírování 
dokumentů. Vylepšené šifrování (AES256bit, SHA2) pro skeno-
vání a zabezpečení pevného disku dále přispívají k zabezpečení 
dokumentů. Skenování do webové pošty přes SMTP Mail s šifro-
vaným SSL je dalším zabezpečovacím prvkem. 

Vždy platí - bezpečnost především
Využijte funkce zabezpečení při kopírování, které zabraňují  
neoprávněnému kopírování dokumentů. Vylepšené šifrování 
(AES 256-bit, SHA-2) a šifrování pevného disku dále zvyšují 
možnosti zabezpečení vašich dokumentů. Skenování Web  
Mail přes SMTP se šifrováním SSL přidává další vrstvu  
zabezpečení vašemu zařízení.

Jako stvořené pro zjednodušení práce

MP C3002/MP C3502
HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce 
firmy RICOH v ČR a SR

Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001

Všechny značky a názvy produktů 
jsou obchodními značkami jejich 
právoplatných vlastníků.

Firma RICOH potvrzuje, že tento  
produkt splňuje stanovy Energy 
Star pro hospodárnost s elektrickou 
energií. 

Tento produkt splňuje nařízení EU 
RoHS (Restriction of Hazardous  
Substances, platné od července 2006).

Specifikace a vzhled produktu jsou 
předmětem změny bez předchozího 
upozornění. Barva skutečného 
produktu se může lišit od vyobrazení 
v prospektu.

www.ricoh.cz

OBECNÉ
Zahřívací čas:  max. 20 sekund
Doba prvního výstupu:  Plnobarevně: 7,3 sekund
 Černobíle: 4,8 sekund
Rychlost výstupu:  Plnobarevně: 30/35 str./min.
 Černobíle: 30/35 str./min.
Paměť:  max.: 1,5 GB
 HDD: 190 GB
Rozměry (š x h x v):  s ARDF: 670 x 682 x 880 mm
Hmotnost:  120 kg
Napájení:  220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA
Kopírovací proces: elektrofotografický tisk
Nastavení počtu kopií:  1 - 999 kopií
Rozlišení kopírování:  600 dpi
Zoom: 25% - 400% v 1% krocích

TISKÁRNA
Tiskové jazyky:  Standardní: PCL5e, PCL6, PDF
 Volitelné: Adobe® PostScript® 3™,  
 IPDS
Rozlišení tisku:  max.: 1200 dpi
Rozhraní:  Standardní: USB 2.0, SD slot, 
 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 Volitelné: obousměrné IEEE 1284,  
 bezdrátová LAN (IEEE 802.11a/b/g),  
 Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T
Síťový protokol:  Standardní: TCP/IP (IP v4, IP v6)
 Volitelný: IPX/SPX
Prostředí Windows®:  Windows® XP, Windows® Vista, 
 Windows® 7, Windows® Server   
 2003/2008/2008R2 
Prostředí Mac OS:  Macintosh OS X v10.2 nebo novější
Prostředí 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: 4, 5, 6
Prostředí Novell® Netware®:  v6.5
Prostředí SAP® R/3®:  SAP® R/3®

SKENER
Rychlost skenování:  max. 51 originálů/min.
Rozlišení skenování:  max.: 1200 dpi
Formát originálu:  A3, A4, A5
Formát souborů:  jednostranný TIFF, jednostranný JPEG,  
 jednostranný PDF, jednostranný vysoce  
 komprimovaný PDF, jednostranný 
 PDF-A, vícestranný TIFF, vícestranný  
 PDF, vícestranný vysoce komprimovaný  
 PDF, vícestranný PDF-A
Ovladače:  síťový TWAIN
Skenování do e-mailu:  SMTP, POP, IMAP4
Skenování do složky:  SMB, FTP, NCP

FAX
Okruh:  PSTN, PBX
Kompatibilita:  ITU-T (CCITT) G3
Rozlišení:  Standardní: 8 x 3,85 řádků/mm, 
 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 řádků/mm, 
 200 x 200 dpi
 Volitelné: 8 x 15,4 řádků/mm, 
 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 řádků/mm, 
 400 x 400 dpi
Rychlost vysílání:  2 sek.
Rychlost modemu:  max.: 33,6 kb/s
Rychlost snímání:  1 sek.
Kapacita paměti:  standardní: 4 MB 
 max.: 28 MB

PAPÍR
Doporučený formát papíru:  A6 - A3+, B4, B5
Vstupní kapacita papíru:  max.: 4400 listů
Výstupní kapacita papíru:  max.: 1625 listů
Gramáž papíru:  52 - 300 g/m2

EKOLOGIE
Spotřeba energie:  max.: 1,7 kW
 Provozní spotřeba: 700 W
 Režim nízké spotřeby: 67 W
 Pohotovostní režim: 90 W
 Režim spánku: 1,6 W
 Typická spotřeba energie: 1,4/1,5 kW/h

SOFTWARE
Standardní:  SmartDeviceMonitor, 
 Web SmartDeviceMonitor®, 
 Web Image Monitor
Volitelný:  GlobalScan NX, Card Authentication  
 Package, Unicode Font Package for SAP,  
 Remote Communication Gate S Pro

PŘÍSLUŠENSTVÍ
zásobník papíru na 1 x 550 listů, zásobník papíru na 2 x 550 listů, 
velkokapacitní zásobník na 1200 listů, velkokapacitní zásobník na 2000 
listů, stolek, jednotka přemostění, finišer na 500 listů, finišer na 1000 
listů, finišer brožur na 1000 listů, sady pro děrování, vnitřní posuvný 
zásobník, jedno-přihrádkový zásobník, postranní zásobník, převaděč 
formátu souborů, počitadlo, čtečka karet, jednotka zabezpečení proti 
kopírování dat, jednotka faxu, druhá faxová linka, Netware

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství  
a softwaru, kontaktujte místního prodejce Ricoh.



Perfektní partner pro náročnou kancelář

Modely Aficio™MP C3002/MP C3502 jsou perfektními partnery do kanceláře: chytrá 
multifunkční zařízení, které se adaptují vašim týmovým potřebám. Jednoduše: výkonné, 
tvrdě pracující a všestranné. Uživatelsky přívětivý displej šetří časem a snahou. Celá řada 
pohotových funkcí vylepšuje práci a spojení mezi zaměstnanci. Můžete si nastavit vlastní 
bezpečnostní standardy s možnostmi kontroly. A kromě nízké spotřeby energie existují 
další možnosti, které pomohou vašemu podnikání myslet a jednat ještě ekologičtěji. 
Stručně řečeno, jedná se o elegantní, výkonné a všestranné stroje, které dobře vypadají 
a dobře fungují v každé kanceláři.

• 30-35 barevných výtisků/kopií za minutu
• inteligentní design: elegance a všestrannost
• mezinárodní bezpečnostní standardy a ekologický provoz 
• přizpůsobitelný displej s vlastními zástupci a oblíbenými položkami
• chytré softwary, které optimalizují výkonnost firmy

Důležité součásti zařízení

1   Snadný přístup & intuitivní ovládání přes barevný 
LCD displej

2 Automatický oboustranný podavač dokumentů  
na 50 listů zvládne jedno- i oboustranné originály

 
3 Standardní zásobníky papíru na 2 x 550 listů  

k zamezení častého doplňování papíru
 
4 Standardní boční zásobník na 100 listů, který 

zvládne širokou škálu formátů a typů papíru

5   Volitelné zásobníky na 2 x 550 listů, zásobník na 
550 listů nebo velkokapacitní zásobník na 2000 
listů, které nabízejí výběr z více zdrojů papíru

 
6 Postranní velkokapacitní zásobník na 1200 listů  

ke zvýšení produktivity
 
7 Finišer brožur na 1000 listů & několik sad děrování 

pro celou řadu možností dokončování 

8 Jedno-přihrádkový výstupní zásobník na 125 listů 
pro rozdělení výstupu & zjednodušení dostupnosti 
vašich dokumentů 
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Multifunkce, která se vám přizpůsobí

Úspora času, úspora peněz
Rychlost 30 resp. 35 barevných stran za minutu dokončí vaši práci velmi rychle. 
Bohaté zásobníky papíru, oboustranný tisk a automatický podavač dokumentů 
zrychlí velké tiskové úlohy. Možnosti tisku z externích médií vám umožní vytvářet 
náhledy úloh a tisknout soubory PDF, JPEG a TIFF z rozhraní USB pouhým  
dotykem na displeji.

Nepřímé šetření s přímým vlivem
Systém správy tisku sníží zbytečnou spotřebu papíru a tím vaše náklady. Funkce 
Vzdálený fax umožňuje více uživatelům odesílat a přijímat faxy na jediné síti. To 
eliminuje náklady na údržbu více faxových linek.

Multifunkční provoz
Tato multifunkční zařízení pracují pro to, aby byla rutinní práce jednodušší. 
Umožňují barevné skenování do e-mailu, FTP, SMB, NCP, USB/SD nebo do URL 
adresy, které zjednodušuje celou řadu běžných kancelářských úkolů.

Ekologie
Produkty Ricoh mají ekologicky šetrné a úsporné funkce jako rychlý oboustranný 
tisk a kopírování, režim spánku a k tomu mají zvýšenou výtěžnost toneru. Tohle 
všechno šetří papír, čas a energii, při současném snížení odpadu a nákladů. 
Stroje Ricoh jsou kompatibilní s Energy Star. To znamená, že při provozu zařízení 
Ricoh vzniká méně CO

2
.

Příjemný design
Zařízení spadá do dvoubarevného konceptu designu, disponuje intuitivním 
ovládáním, často používané části jsou vyvedeny v tmavě šedé. Nový kompaktní 
design ve tvaru kostky lze umístit do všech kancelářských prostor a rozměrů. 
Líbivé a snadno ovladatelné menu se zobrazuje na velkém LCD displeji.

Profesionální dokončování
Pomocí mnoha dokončovacích možností můžete vytvářet atraktivní dokumenty. 
Volitelně jsou k dispozici sešívací finišery a finišer pro tvorbu brožur na 1000 lis-
tů. Připojit lze i děrovací jednotku na vytváření dokumentů se dvěma, třemi nebo 
čtyřmi otvory pro okamžité vložení do šanonů. Už žádné další externí zakázky 
pro vaše důležité dokumenty.


