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Utilização simples e elevada produtividade
A vida profissional atual pode ser complexa e colocar bastantes desafios, mas os MP C2011SP
simplificam o trabalho no escritório com funcionalidades extremamente produtivas num equipamento fácil
de utilizar. O melhor equipamento da sua classe é compacto mas oferece funções avançadas. Este
versátil equipamento multifunções produz documentos A3 a cor integral e possui duas bandejas de papel
com maior capacidade. O baixo consumo de energia também significa que os MP C2011SP são
económicos e amigos do ambiente, combinando desempenho excecional e preço acessível.
20 ppm para uma maior produtividade
Possibilidade de envio de digitalizações para vários destinos, permitindo uma fácil distribuição de documentos
Capacidade de papel até 2300 folhas
Impressão em duplex para reduzir o consumo de papel e baixar os custos
Impressão móvel a partir da app Ricoh Smart Print & Scan

Funcionalidades sofisticadas e impressão
de qualidade num só equipamento
Elevada produtividade para grupos
de trabalho

Suporte versátil de papel e qualidade
de imagem superior

Opte pelos Ricoh MP C2011SP para fazer mais
tarefas em menos tempo. Apresentam excelentes
tempos de recuperação, pelo que estão prontos a
trabalhar quando você estiver. A função de Auto
Job Promotion prioriza na fila de impressão os
trabalhos que estão prontos a imprimir, colocandoos à frente de trabalhos que pararam devido a
erros ou por outros motivos. Além disso, o painel
de controlo apresenta instruções passo a passo
através de animações para uma mais fácil
resolução de encravamentos.

A impressão de qualidade profissional é garantida
com uma excecional resolução de imagem de 1200
x 1200 dpi. Os utilizadores podem digitalizar e
copiar documentos com dois lados, como um
cartão de identificação, numa só folha de papel.
São suportadas gramagens de papel até 300 g/m²
(gramagem de duplex: 169 g/m²) e, para trabalhos
mais volumosos, as duas bandejas de papel têm
capacidade para um máximo de 2300 folhas. É
inclusivamente possível alimentar envelopes a
partir da segunda bandeja de papel.

Compromisso ambiental num design
ecológico

Funcionalidade avançada de
digitalização
Os Ricoh MP C2011SP são versáteis e permitemlhe partilhar as suas melhores ideias de maneira
mais eficiente. As suas funções de digitalização
sofisticadas incluem digitalizar originais para
cartões de memória, e-mail, pastas e outros
destinos, para que possam ser partilhados com
qualquer pessoa em qualquer lugar. Compacte os
tamanhos de ficheiro para digitalizações a cor
integral e envie-os facilmente sem comprometer a
qualidade de imagem. Tire partido do Distributed
Scan Management (DSM) que permite automatizar
muitas funções de digitalização, criar um conjunto
de regras e melhorar a produtividade.

Tenha mais impacte nos seus clientes do que no
ambiente. Os MP C2011SP oferecem uma
panóplia de funcionalidades por um TEC
incrivelmente baixo. Podem ser programados para
ligar e desligar conforme necessário. Recuperam
do modo de suspensão em menos de 8 segundos
para preservar recursos e produtividade. O
inovador toner PxP EQ funde a temperaturas mais
baixas, consome menos energia e mantém os
custos operacionais no mínimo. Acompanhe a sua
evolução do ponto de vista ambiental com um ecrã
ecológico que apresenta a percentagem da
impressão frente e verso, estatísticas individuais
bem como informações ao nível de toda a
empresa.

MP C2011SP
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

SUPORTES DE PAPEL

Tempo de aquecimento:

19 segundos

Velocidade da primeira cópia:

Cor integral: 7,7 segundos
P&B: 5,5 segundos

Velocidade de produção
contínua:

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

Memória:

Standard: 1,5 GB
Máximo: 1,5 GB

Disco rígido:

250 GB

ECOLOGIA
Consumo de energia:

Dimensões (L x P x A):

587 x 685 x 913 mm

Peso:

81 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

Zoom:

De 25% a 400% em variações de 1%

Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: A3, A4,
A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel: Máximo: 2 300 folhas
Capacidade de saída de papel:

Máximo: 500 folhas

Gramagem do papel:

52 - 300 g/m²

Máximo: 1 700 W
Modo de prontidão: 56,6 W
Modo de suspensão: Inferior a 0,59 W
TEC (Consumo Elétrico Típico)*: 0,25
kWh

* É um valor de referência com
base no método de teste
ENERGY STAR Ver.3.0.

SOFTWARE
Standard:

SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

IMPRESSORA
Linguagem da impressora:

Standard: PCL5c, PCL6(XL),
Impressão direta de PDF, Mediaprint
(JPEG/TIFF)
Opcionais: Genuine Adobe ®
PostScript® 3™

Resolução de impressão:

1200 x 1200 dpi

Interface:

Standard: USB 2.0Slot
SDEthernet 10 base-T/100 baseTXEthernet 1000 Base-T
Opcionais:
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Protocolo de rede:

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Ambientes Windows®:

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server
2003R2, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Ambientes Mac OS:

Macintosh OS X Nativo v10.5 ou
posterior

Ambientes UNIX:

UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Ambientes Novell® Netware®:

v6.5 ou posterior

Ambientes SAP® R/3®:

SAP® R/3®

SCANNER
Velocidade de leitura:

Máximo de 54 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

www.ricoh-europe.com

OPÇÕES
Pega do ADF, 1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel
de 550 folhas, Mesa de suporte, Mesa de suporte, Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Kit de interface para contador, Conversor do formato de
ficheiros, Suporte para contador externo, Copy Data Security Unit,
Unidade SRA3, Suporte para teclado

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu fornecedor 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 © 2018 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.

