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Zaawansowane funkcje w atrakcyjnej cenie
MP 2014 to monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne A3, które drukują z prędkością 20 stron na
minutę zapewniając maksymalną wydajność w Twoim biurze. Atrakcyjna cena zakupu i niski koszt
eksploatacji sprawiają, że urządzenia MP 2014 charakteryzują się niskim całkowitym kosztem
posiadania. Tryb oszczędzania energii zmniejsza zużycie energii przełączając urządzenia w tryb uśpienia
podczas przestoju. Modele zaprojektowano tak, aby zapewnić maksymalną wydajność w wymagających
środowiskach biurowych, jednocześnie dostarczając profesjonalnie wyglądające dokumenty.
Funkcja kopiowania dokumentów tożsamości na jednym arkuszu papieru oszczędza czas
Przyciski skrótów funkcyjnych na panelu operatorskim ułatwiają obsługę i oszczędzają czas
Automatyczne kopiowanie dwustronne zmniejsza koszty
Automatyczny podajnik dokumentów ( MP 2014AD) przyspiesza kopiowanie i skanowanie
Atrakcyjna cena zakupu i niski koszt eksploatacji sprawiają, że MP 2014 to ekonomiczne rozwiązanie

Niski koszt eksploatacji dopasowany do
zaawansowanych funkcji
Niski całkowity koszt posiadania
Koszty eksploatacji urządzeń MP 2014 są bardzo
konkurencyjne, co zmniejsza wydatki. Niski koszt
wymiany materiałów eksploatacyjnych sprawia, że
urządzenia te są w grupie najbardziej
ekonomicznych urządzeń na rynku. Drukowanie
dwustronne w standardzie zmniejsza zużycie
papieru i emisję CO2.

Wydajne i niezawodne urządzenia
wielofunkcyjne

Funkcje oszczędzające czas
Funkcja kopiowania dokumentów tożsamości
znacznie skraca i ułatwia proces ich przetwarzania.
Przyciski skrótów funkcyjnych ułatwiają obsługę i
oszczędzają czas, a funkcja Folder Print umożliwia
zapisywanie zeskanowanych dokumentów w
pamięci urządzenia i wydrukowanie ich, gdy będą
potrzebne.

Skanowanie w kolorze
Możesz skanować kolorowe oryginały do
komputera, poczty e-mail lub folderu w celu płynnej
komunikacji. Skanowanie w rozdzielczości do 600
dpi pozwala na elektroniczną archiwizację
dokumentów o wysokiej jakości. Elektroniczna
archiwizacja dokumentów oszczędza miejsce na
dysku i zmniejsza zużycie papieru.

Efektywnie zaprojektowana ścieżka papieru
sprawia, że urządzenia MP 2014 idealnie
sprawdzają się w każdym środowisku biurowym.
Standardowy port USB umożliwia drukowanie
bezpośrednio z komputera. Dostępny jest również
opcjonalny interfejs sieciowy dzięki czemu można
udostępnić urządzenie wielu użytkownikom
jednocześnie.

MP 2014D / MP 2014AD
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

EKOLOGIA

OGÓLNE
Czas nagrzewania:

31 sekund

Prędkość wykonania pierwszej
kopii:
Prędkość wydruku ciągłego:

Mono: 8,8 sekund
Mono: 20 stron na minutę

Pamięć:

Standard: 256 MB

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

587 x 581 x 461/537 mm

Waga:

29/33,5 kg

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Maksymalnie: Mniej niż 950W
Tryb gotowości: 100/110 W
Tryb niskiego poboru mocy: 48,3/47,8
W
Tryb uśpienia: Moc (2,8 W),
Odzyskiwanie (20 sek.)
Współczynnik TEC (typowy pobór
energii elektrycznej): 1,5/1,52 kWh

OPCJE

KOPIARKA
Proces kopiowania:

Skanowanie wiązką
lasera/obrazowanie i wydruk
elektrofotograficzny

500-arkuszowa kaseta na papier, Pokrywa tacy ręcznej, Szafka, Kontroler
sieci

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kopiowanie wielokrotne:

Do 99 kopii

Rozdzielczość:

300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Toner standardowy:

Czarny: 4 000 wydruków

Zoom:

Od 50% do 200%

Toner o wysokiej wydajności:

Czarny: 12 000 wydruków

DRUKARKA
Język drukarki:

Standardowo: GDI

Rozdzielczość drukowania:

GDI (300 dpi)

Interfejs:

Standardowo: USB 2.0
Opcja: Ethernet

Protokół sieciowy:

Opcja (TCP/IP)

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Nashuatec.

SKANER
Prędkość skanowania:

200 dpi: Pełnokolorowe (A4), Mono
(A4)

Rozdzielczość:

Standardowo: - 600 dpi

Format pliku:

Pojedyncza strona TIFF, Pojedyncza
strona JPEG, Pojedyncza strona PDF,
Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF

Sterowniki standardowe:

Sieciowy TWAIN

Skanuj do (Opcja):

E-mail (Requirement), Folder (Obsługa
protokołu)

OBSŁUGIWANY PAPIER
Zalecany rozmiar papieru:

Standardowa/e kaseta/y na papier: A3,
A4, A5, B4, B5
Taca ręczna: A3, A4, A5, A6, B4, B5,
B6

Pojemność wejściowa papieru:

Standardowo: 350 arkuszy
Maksymalnie: 1 350 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru:

Standardowo: 250 arkuszy

Gramatura papieru:

Standardowa/e kaseta/y na papier: 52
- 105 g/m²
Taca ręczna: 52 - 216 g/m²
Dupleks: 64 - 105 g/m²
ADF: 64 - 128 g/m²

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2015 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.
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