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Zvyšte svou produktivitu

Multifunkce MPC2003/2503 přináší vlastnosti obvyklé u zařízení z vyšších segmentů jako je vysoká 
obrazová kvalita, široká podpora tiskových médií, robustní provedení a přehledný ovládací panel. 
Kromě interního finišeru s unikátním sešíváním bez použití svorek, disponuje výkonným skenerem 
ideálním pro zapojení do digitalizace papírových dokumentů.

• Krátký zahřívací čas a rychlý první výtisk
• Vysoká tisková kvalita
• Unikátní sešívání bez svorek

1 Dotykový ovládací panel

2 Interní finišer se sešíváním 
bez svorek (příslušenství)

3 Interní finišer s klasickým sešíváním 
- není vyobrazen (příslušenství)

4 Výstupní zásobník

5 Čtečka SD karet a USB port

6 Až 3 multi-zásobníky pro tisk od obálky po SRA3 
s gramáží 52 - 300g/m2
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Ekonomické a kompaktní zařízení

Zvýšit produktivitu kanceláře a zároveň snížit dopad na životní prostředí se jeví jako protiklady, ale MP 
2553/3053/3353 splní oba tyto cíle. Tyto černobílé multifunkční A3 tiskárny jsou vybaveny nejnovějším 
RICOH kontrolerem, který nabízí tvorbu PDF s možností hledání a další rozsáhlé možnosti skenování. 
Současně jsou díky krátké době zahřívání a nízké spotřebě energie šetrné k životnímu prostředí.

• Pokročilé ovládání novými funkcemi 
• Úspora energie a snížení provozních nákladů
• Kompaktní rozměry s vestavěným finišerem
• Rychlé, efektivní a produktivní
• Snadná obsluha a údržba

Unikátní způsob sešívání dokumentů
Ricoh vyvinul jedinečnou sešívačku, která spojí až 10 listů bez použití 
svorky. Takto svázané dokumenty nepoškodí skener nebo skartovačku 
ani další dokumenty se kterými jsou uloženy. Navíc lze takto spojené 
listy papíru jednoduše rozdělit, aniž by došlo k jejich poškození. 
Tento revolučního způsob sešívání oceníte zejména při zakládání 
dokumentů, kde tradiční svorky svou tloušťkou výrazně snižují počet 
listů v jednom šanonu. 

Nejvyšší obrazová kvalita
Ostré detaily, perfektní čitelnost drobných textů a působivé barvy 
zajišťuje nově vyvinutá automatická kalibrace obrazu při nejvyšším 
rozlišení na trhu 4800x1200 DPI. Plynulý průchod papíru bez vibrací 
navíc předchází výskytu pruhů a vytváří dokonale hladký obraz.  

Úspora energie a tichý chod
Společnost RICOH klade u svých zařízení velký důraz na snižování 
energetické zátěže. Multifunkční zařízení MPC2003/2503 to dokazují 
až o 70 % nižší spotřebou energie (dle normy TEC) než je v této 
třídě obvyklé. S tím také souvisí minimální hlučnost, která při tisku 
nepřekročí 60 dB, a v režimu spánku klesne na téměř neslyšitelných 
30 dB. Navíc jsou zařízení vybavena časovačem, který je umí po 
pracovní době úplně vypnout.

Stvořena pro moderní kancelář
Nová barevná multifunkce MPC2003/2503 je navržena ve funkčním 
designu, který spojuje aktuální trendy se zajímavými funkcemi, jako je 
například revoluční sešívání bez použití svorek. Zároveň zachovává 
kompaktní rozměry a velmi tichý chod samotného zařízení.

Všestrannost
Univerzální zásobníky papíru umožňují tisk velkého množství obálek  
a dalších médií až do gramáže 300 g/m2 a formátu SRA3. Nezdržujete 
se tak častým doplňováním a okamžitě tisknete různé úlohy, pro které 
bylo dříve nutné použít jen boční zásobník s omezenou kapacitou.

Skenování a archivace bez hranic
Rychlost skenování a inteligentní komprimace zajišťují komfortní 
obsluhu a optimální velikost PDF souborů. Celý proces skenování 
navíc probíhá v úsporném režimu, což kromě energie šetří  
i opotřebitelné části celého zařízení. Skenování může být dle 
konfigurace doplněno o OCR modul pro rozpoznání textu a vytvoření 
elektronických dokumentů, ve kterých lze pohodlně vyhledávat.
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OBECNĚ
Technologie: Barevné laserové zařízení
Rychlost výstupu: Plnobarevně 20/25 str./min.
 Černobíle 20/25 str./min. 
Čas zahřívání: 19 sek. 
Čas prvního výtisku: Plnobarevně 7,6 / 7,5 sek. 
 Černobíle 5,4 / 5,3 sek. 
Paměť: Std. 1,5 GB 
 Max. 2 GB 
HDD: 250 GB 
Rozměry (š x h x v): 587 x 685 x 913 mm 
Hmotnost: 81 kg 
Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
Příkon: Max. 1470 W 
 Rež. připravensti 240 W 
 Rež. spánku 1 W 
TEC (typická týdenní spotř.):  701 / 889 kWh
 

KOPÍRKA
Počet kopií: Max. 999 
Rozlišení: 600 dpi 
Zoom: 25 -  400 % (po 1 %) 
 

TISKÁRNA
Tiskové ovladače: Standard PCL5c, PCL6, XPS,
 Přímý tisk PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF)
 Volitelně Adobe® PostScript® 3™,
 IPDS, PictBridge 
Tiskové rozlišení: Max. 4800 x 1200 (1200 x 1200 dpi 2bit)
Rozhraní:  Standard: USB 2.0, SD slot,
 Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
 Ethernet 1000 Base-T 
 Volitelně: Bi-directional IEEE 1284,
 Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
 Bluetooth 
Síťové protokoly: Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6) 
 Volitelně: IPX/SPX 
Prostředí Windows®:  Windows® XP, Vista, 7, 8,
 Windows® Server 2003, 2008,  
 2008R2, 2012 
Prostředí Mac OS: Macintosh OS X Native v10.5 a novější 
Prostředí UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO  
 OpenServer,RedHat® Linux, IBM® AIX 
Prostředí Novell® Netware®: v6.5 
Prostředí SAP® R/3®: SAP® R/3® 
Ostatní podpor. prostředí:  NDPS Gateway, AS/400® using OS/ 400  
 Host Print Transform

SKENER
Rychlost skenování: Plnobarevně: Max. 54 orig./min. 
 Černobíle: Max. 54 orig./min. 
Rozlišení: Max. 600 dpi 
Formát orig.: A3, A4, A5, B4, B5 
Ovladače: Network TWAIN 
Skenování do e-mailu: SMTP, POP, IMAP4 
Skenování do složky: SMB, FTP, NCP + USB

FAX
Okruh (Circuit): PSTN, PBX 
Kompatibilita: ITU-T (CCITT) G3 
Rozlišení: Standard: 8 x 3.85 řádků/mm, 200 x 100 dpi,
 8 x 7.7 řádků/mm, 200 x 200 dpi 
 Volitelně: 8 x 15.4 řádků/mm, 400 x 400 dpi,
 16 x 15.4 řádků/mm, 400 x 400 dpi 
Rychlost přenosu: G3: 2 sek. 
Modem: Max. 33.6 Kbps 
Paměť: Std. 4 MB 
 Max. 28 MB 

PAPÍR
Doporučené formáty: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
 SRA3 (volitelně)
Vstupní kapacita: Max. 2300 listů
Výstupní kapacita: Max. 625 sheets 
Gramáž papíru: 52-300 g/m2

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

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Držák ADF, zás. papíru 1x 550 listů, zás. papíru 2x 550 listů, interní finišer 
na 500 listů, interní finišer pro bezesponkové šití, děrovačka pro finišery, 
interní posuvná přihrádka, vnitřní výstupní přihrádka, pojízdný podstavec, 
stolek, bi-directional IEEE 1284, Bluetooth, Gigabit Ethernet, tisk Netware, 
jednotka prohlížeče, rozhraní počítadla, konvertor formátu souborů, držák 
klíčového počítdla, držák čtečky karet, jednotka bezpečného kopírování, 
bezdrátová LAN (IEEE 802.11a/g/n) 

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

MP C2003 / MP C2503 
 
HLAVNÍ SPECIFIKACE


