Utalentowani
pomocnicy biurowi

Sprytna obsługa komunikacji
w Twojej firmie
Dzielenie wielofunkcyjnego urządzenia w większej grupie lub dziale to wyzwanie. Potrzebujesz
biurowego partnera, który poradzi sobie z mnogością zadań i użytkowników. Wprowadzając dwa
nowe urządzenia serii Aficio™MP 161 Ricoh uzupełnia gamę niezawodnych i prostych w obsłudze
rozwiązań. Aficio™MP 161F oferuje wszeschstronne funkcje kopiowania i wysyłania faksów podczas
kiedy Aficio™MP 161SPF dodatkowo zapewnia bezpieczne drukowanie w sieci oraz skanowanie
w kolorze. Wszystko, czego potrzebujesz aby efektywnie zarządzać czasem i zwiększać wydajność –
cały świat nowych możliwości!

MP 161F

MP 161SPF

• Szybkie kopiowanie

• Kompletna i bezpieczna funkcjonalność

• Automatyczne podawanie
oryginałów i praca dwustronna
(podajnik dwustronny)

• Zaawansowane drukowanie
i skanowanie w kolorze

• Zaawansowane wysyłanie faksów

• Automatyczne podawanie oryginałów
i praca dwustronna (podajnik dwustronny)

Zwiększenie wydajności
• dostępność non-stop: nagrzewanie w przeciągu zaledwie 30 sekund
• pierwsza strona poniżej 7,5 sekund
• wysoka prędkość pracy: 16 kopii/wydruków na minutę
• wysoka, maksymalna pojemność papieru eliminuje konieczność
częstego uzupełniania
• szybkie automatyczne podawanie dużych zestawów
dwustronnych oryginałów

Wydajne i bezpieczne centrum komunikacyjne
• płynna obsługa korespondencji faksowej – zarówno małej jak i dużej – dzięki
wbudowanemu modemowi pracującemu z prędkością 33,6 Kbps
• wygoda obsługi dzięki możliwości zapisania 150 odbiorców w pamięci
pośredniego i 16 w pamięci bezpośredniego dostępu
• oszczędź czas i zwiększ jakość obrazu wysyłająć faksy bezpośrednio
z komputera1

Przekaż faks
pocztą elektroniczną

• ogranicz dystrybucję drukowanych faksów przekazując je do skrzynki e-mail1

Oszczędność czasu i kosztów
Dzięki Aficio™MP 161F/MP 161SPF wydajność biura wzrasta. Teraz możesz uniknąć
ręcznego podawania oryginałów dzięki automatycznemu, dwustronnemu podajnikowi
oryginałów o pojemności 50 arkuszy. Dwustronne dokumenty zostaną stworzone
automatycznie dzięki standardowej tacy dupleksu: oszczędzasz papier i czas.

Skanuj w kolorze1
Sterownik TWAIN urządzenia Aficio™MP161SPF umożliwia łatwe
przetwarzanie drukowanych dokumentów do formy elektronicznej.
Teraz możesz zeskanować do 50 kolorowych i/lub dwustronnych
dokumentów za jednym razem bezpośrednio do różnych aplikacji.
Książki, magazyny czy inne trójwymiarowe obiekty mogą być
zeskanowane z szyby ekspozycyjnej. Pozbądź się sterty papieru
i oszczędzaj czas.

Inteligentna dystrybujca1
Odkryj możliwości dystrybucji drzemiące w Aficio™MP 161SPF.
Zeskanowane dokumenty mogą być wysłane do dowolnego odbiorcy
na świecie lub bezpośrednio do dedykowanego foldera w lokalnej sieci.
Wyjątkowo duże pliki mogą być zapisane na serwerze FTP, skąd
odbiorcy mogą je sami odebrać.
Skanuj do 50 dokumentów
za jednym razem

Uniwersalna praca w sieci1
• prosta integracja z różnymi środowiskami
sieciowymi, również takimi, które nie bazują
na Windows®
• łatwe monitorowanie i zarządzanie urządzeniami
w sieci poprzez popularne przeglądarki internetowe
(Web Image Monitor)
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Prostota obsługi
Aficio™MP 161F/MP 161SPF są łatwe w obsłudze. Po prostu podłącz je i już są gotowe do działania!
Prosty w obsłudze panel sprawia, że nie trzeba spędzać wielu godzin na studiowaniu instrukcji
obsługi. Papier może być błyskawicznie uzupełniony a wymiana tonera zabiera tylko kilka sekund
dzięki pełnemu dostępowi z przodu urządzenia.

Trwałość i niezawodność
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, technologocznej innowacyjności i utrwalonej pozycji na
rynku Ricoh oferuje trwałe i niezawodne urządzenia. Nasze cyfrowe rozwiązania pozwalają ominąć
ograniczenia systemów analogowych i zapewniają zupełnie nowy poziom profesjonalizmu. Teraz
możesz polegać na swoim sprzęcie i korzystać z niskich kosztów eksploatacji, jakie zapewnia.

Nasze zielone zobowiązanie
Wszystkie urządzenia Ricoh są zbudowane z substancji nie toksycznych.2 Proces
produkcji tonera jest unikalny i zużywa mało energii. W kwestii ochrony środowiska
Aficio™MP 161F/MP 161SPF idą jeszcze dalej: niskie zużycie energii elektrycznej,
czysta i cicha praca a także praca dwustronna mają wpływ na redukcję obciążenia
środowiska naturalnego.
1
2

Dostępne w Aficio™MP 161SPF.
Zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą użycia substancji niebezpiecznych (RoHS).

Specyfikacja
KOPIARKA
Proces kopiowania:

Skanowanie podwójną wiązka lasera,
drukowanie elektrofotograficzne
Prędkość kopiowania:
16 stron na minutę
Rozdzielczość:
600 dpi
Kopiowanie wielokrotne: Do 99
Nagrzewanie:
Poniżej 30 sekund
Pierwsza strona:
Poniżej 7,5 sekundy
Zoom:
50 - 200% (w krokach co 1%)
Pamieć:
MP 161F:
128 MB (dzielona)
MP 161SPF:
384 MB (dzielona)
Pojemność papieru:
Standardowo:
Taca na 1 x 250 arkuszy
Podajnik ręczny na 1 x 100 arkuszy
Maksymalnie:
850 arkuszy
Pojemność podajnika
dwustronnego:
50 arkuszy
Pojemność tacy
wyjściowej:
250 arkuszy (taca wewnętrzna)
Rozmiar papieru:
Tace na papier:
A5 - A4
Podajnik ręczny:
A6 - A4
Taca dupleksu:
A4
Gramatura:
Tace na papier:
60 - 90 g/m2
Podajnik ręczny:
60 - 157 g/m2
Taca dupleksu:
64 - 90 g/m2
Wymiary
(szer. x głęb. x wys.):
485 x 450 x 491 mm
Waga:
Poniżej 29 kg
Zasilanie:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór prądu:
Praca:
Poniżej 900 W
Tryb oszczędny:
Poniżej 30 W

SKANER (Aficio™MP 161SPF)
Prędkość skanowania:
Rozdzielczość:
Rozmiar oryginału:
Załączone sterowniki:
Skanowanie do e-mail:
Ilość odbiorców:
Zapisane adresy
odbiorców:
Książka adresowa:

Maksymalnie 22 oryginały na minutę
Maksymalnie 100 - 600 dpi
A5 - A4
Sieciowy, TWAIN
SMTP, TCP/IP lub POP3 przed SMTP
Maksymalnie 100 na zadanie

Maksymalnie 150
Poprzez panel operatora, LDAP, Web Image
Monitor lub SmartDeviceMonitor™
Skanowanie do foldera: Protokoły SMB, NCP lub FTP
Foldery docelowe:
Maksymalnie 32 foldery na zadanie

FAX
Sieć:
PSTN, PBX
Zgodność:
ITU-T Group 3
Prędkość modemu:
Maximum 33,6 Kbps
Metoda kompresji:
MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania: 2 sekundy
Wybieranie przyspieszone: 150 numerów
Szybkie wybieranie:
16 numerów
Pojemność pamięci:
4 MB (320 stron)

OPROGRAMOWANIE (Aficio™MP 161SPF)
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

DRUKARKA (Aficio™MP 161SPF)
OPCJE
Prędkość drukowania:
Język drukarki:

16 wydruków na minutę
Standardowo:
PCL5e, PCL6, RPCS™
Opcja:
Adobe®PostScript®3™
Rozdzielczość:
600 dpi
Interfejsy:
Standardowo:
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opcjonalnie:
Wireless LAN
(IEEE 802.11b, WPA support)
Bi-directional IEEE 1284
Bluetooth
Protokół sieciowy:
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Obsługiwane środowiska: Windows®98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003

•
•
•
•
•
•
•

Taca na 500 arkuszy
Łącznik licznika
Szafka (mała, duża)
Adobe®PostScript®3™ (MP 161SPF)
Równoległy IEEE 1284 (MP 161SPF)
Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b) (MP 161SPF)
Bluetooth (MP 161SPF)

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności urządzenia,
opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym dostawcą
urządzeń Ricoh.

Certfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001
Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych,
zasobów naturalnych Ziemi.
Wszystkie marki i/lub nazwy produktów
są znakami towarowymi odpowiadających
im właścicieli.
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny drukarki
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor
produktu może się różnić od koloru
pokazanego w broszurze.
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta broszura,
ani jej zawartość i/lub układ nie może być
modyfikowana i/lub zmieniana, kopiowana
do innych celów w części lub w całości
bez uzyskania pisemnej zgody Ricoh
Europe B.V.
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Tel.: +48-(0)22-6081555
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http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl
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Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com

POL/RPO - B1206N - 261439

