Produktív széles formátumú
multifunkciós megoldás

Minden lehetséges széles
formátumú igényt kielégít
A minimális erőfeszítéssel maximális hatékonyságot nyújtó Aficio™MP W2400/MP W3600
rendszerek a Ricoh széles formátumú megoldásainak hagyományos sikerét viszik tovább. A
kimondottan széles formátumú feladatok ésszerűsítésére tervezett, kompakt digitális
eszközök fejlett nyomtatási, másolási és szkennelési funkciókat kínálnak, sokféle produktivitásfokozó lehetőséggel. A megbízható, könnyen kezelhető Aficio™MP W2400 előre
meghatározott beállítások szerint képes elvégezni az egyszerű feladatokat. A fejlett
Aficio™MP W3600 komolyabb nyomtatási követelményeket támasztó, nagyobb produktivitást és gyorsabb munkavégzést igénylő környezetekhez készült. Mindkét eszköznél
választhat a gazdaságos, alapszintű GW vezérlő vagy a professzionális funkciókkal
rendelkező RATIO vezérlő között. A Ricoh kínálatában mindenki megtalálja az elvárásait
tökéletesen kielégítő megoldást!
• multifunkcionalitás: nyomtatás, másolás, szkennelés és tárolás
• a rendkívül kompakt kialakításnál fogva nem kell külön irodát fenntartani
a nyomtatásra
• az LCD érintőpanelnek és a dokumentumelosztási opcióknak köszönhetően
rendkívül egyszerű használat
• csúcsproduktivitás: 4.4/6.4 oldal/perc (A1) és 2.4/3.4 oldal/perc (A0)
• többféle nyomtatásvezérlő és egyedi utómunkálati képességek

A széles formátumú munkafolyamat
kézbentartása
A produktivitás titka a munkafolyamatok gördülékenysége, ezért olyan
hasznos a felhasználóbarát, jó minőségű és csúcsteljesítménnyel párosuló,
tökéletesen integrált rendszer. Ha ehhez még a kiváló hálózati
együttműködést is hozzáadjuk, máris kész az MP W2400/MP W3600
rendszer! Tökéletes megoldás a széles formátumú dokumentumok
termelékeny előállításához.
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Hatékonyság és egyszerű használat

A logikus elrendezésű LCD érintőképernyőnek köszönhetően az Aficio™
MP W2400/MP W3600 rendkívül könnyen kezelhető és jól hozzáférhető.
Mivel az egyszerűsített kijelző csak a leggyakrabban használt funkciókat
mutatja, még az alkalmi felhasználóknak sem kell értékes időt pazarolniuk
a megfelelő beállítások megkeresésére. Probléma esetén egyértelmű ábrák
segítségével vezetnek a gyors és eredményes megoldáshoz.

Minden elvárást kielégítő képminőség
Erősítse cége professzionális arculatát, és sokszorosítsa posztereit,
terveit, térképeit, kiviteli tervvázlatait vagy más nagy formátumú
dokumentumait a lehető legjobb minőségben! Az MP W2400/
MP W3600 rendszerek mindig kifogástalan, pontos végeredményt
produkálnak borotvaéles, 600 dpi felbontással és akár
256 szürkeárnyalattal. A tömör részek feketébbek, a vonalak
finomabbak és élesebbek, és a féltónusok illetve az árnyékolás
megjelenítése is tökéletes.

Az itt szereplő kép nem valódi fotó,
ezért részleteiben némileg eltérhet
a valóságos eszköztől.

Fejlett digitális technológia
Az „egy szkenneléssel, sok másolat” technológia segít megelőzni a sérülékeny, régi
és pótolhatatlan eredetik sérülését. A rendszer memóriájába menti a beolvasott
dokumentumokat, és később már onnan reprodukálja azokat. Nagyméretű rajzok
kezelésekor az MP W2400/MP W3600 rendszerek a dokumentum átméretezését is
támogatják: egy A0-ás oldalt például 0,1 százalékos lépésekben lehet A4-esre
kicsinyíteni, és vissza.

Kényelmes használat
Kis helyigényüknek köszönhetően az MP W2400/MP W3600 rendszereket a munkakörnyezet közvetlen közelében lehet elhelyezni, így a felhasználó akár íróasztalánál ülve is
kézben tudja tartani a tervrajzok nyomtatását, a szkennelést, vagy a továbbküldésre
szánt, komplex anyagok összeállítását. Az eszköz az elkészült anyagokat elöl,
a nagyméretű vagy feltekercselhető eredetiket pedig hátul adja ki. A praktikus eredetitartó (originals hanger) opcióval az eredeti dokumentumok a gép előtt is elhelyezhetők.

A hozzáférés és az információk védelme
Az Aficio™MP W2400/MP W3600 rendszerek hathatós
biztonsági megoldásokkal gondoskodnak a kényes
információk optimális kezeléséről és védik az adatokat a
lehetséges biztonsági fenyegetésekkel szemben. Többféle
hitelesítési módszert is alkalmaznak, adattitkosítást
és IP-szűrést végeznek.

Sokoldalú hálózati működés
Az üzleti munkafolyamatba tökéletesen integrálható MP W2400/MP W3600 rendszerek
gyakorlatilag bármilyen környezetben gyorsan és könnyen hálózatra csatolhatók.
A felhasználók AutoCAD®, Windows®, Bentley® és más, műszaki környezetekben
használatos alkalmazásokból is nyomtathatnak. A webkliens az intraneten vagy interneten
keresztül végzett webes nyomtatást is támogatja.

Professzionális utómunkálatok
Az egyedülálló Fan Folder hajtogató egység kiiktatja az
időigényes manuális munkát és ezáltal költséget takarít meg.
Ez a finiser a papírt függőleges irányban „harmonikaszerűen”
összehajtogatja, ily módot kifogástalan megjelenésű,
terjesztésre kész anyagot hoz létre.

Környezetbarát szemlélet
A Ricoh továbbra is bizonyítja elkötelezettségét az egészséges és tiszta
munkakörnyezet megteremtése iránt. A kis helyigényű, minimális ózon-,
zaj- és hőkibocsátású, multifunkciós Aficio™MP W2400/MP W3600
rendszerek könnyen elhelyezhetők a tervezőirodában.

Professzionalizmus és nagy
teljesítmény egy csomagban
Az Aficio™MP W2400/MP W3600
rendszerek professzionálisan kezelik
a kritikus dokumentumokat, és egyetlen
széles formátumú eszközben egyesítik a
Ricoh multifunkciós termékeinek bevált
technológiáját és képességeit. A gazdag
funkcionalitású gépek nagy sebességgel,
600 dpi felbontással nyomtatnak,
másolnak, szkennelnek, és sokféle
dokumentumelosztási
lehetőséget támogatnak.

Multifunkcionalitás minden
szinten

• figyelemreméltó rugalmasság: a gépeket
professzionális Fan Folder hajtogató
egységgel és kétféle speciális vezérlővel is
bővítheti

Az igények pontos teljesítése érdekében
mindkét rendszernél kétféle vezérlő közül
választhat. A gazdaságos, beágyazott GW
vezérlőt inkább általános irodai környezetekhez ajánljuk. A produktivitás növelése
érdekében a vezérlő közvetlenül a hálózathoz csatlakozik és egyetlen csomagban
kínálja a leggyakoribb kívánt funkciókat.
A rendkívül könnyen kezelhető egységgel
a CAD-felhasználók ugyanúgy elvégezhetik
nyomtatási feladataikat, mintha a normál
irodai nyomtatóra küldenék őket.
Az igényesebb felhasználóknak ajánlott,
RATIO vezérlő bővebb lehetőségei tovább
gyorsítják a dokumentumkészítés folyamatát.
Ez az egység külön PC-t használ a fájlok
feldolgozására és képes a CAD-fájlok
közvetlen nyomtatására, egyszerűen kezeli
a nyomtatási feladatokat és sorokat, és
sokféle fájlformátumot támogat. A gyorsan
változó PC-szabványok világában a rendszer
egyszerűen, a legújabb PC alkotóelemek
telepítésével frissíthető.

Maximális produktivitás

Hatékony dokumentumelosztás

Ha nagy a hajtás, senkinek nincs vesztegetni
való ideje. Az MP W2400/MP W3600 rendszerek gyorsan készen állnak a sürgős
feladatok elvégzésére: bemelegedési idejük
kevesebb mint 2 perc, és 21 másodperc
alatt kibocsátják az első (A1-es) oldalt. Nagy
sebességű nyomtatómű 4.8 folyómétert
nyomtat ki percenként, ami az MP W2400
esetében 4.4, az MP W3600 esetében pedig
6.4 A1-es oldalnak felel meg. Ezek a széles
formátumú erőgépek biztosítják a szoros
határidejű munkákhoz szükséges tartalékot.

Az Aficio™MP W2400/MP W3600 rendszerekkel a nagy volumenű szkennelési, és
dokumentumelosztási folyamatok is gyorsan
és gazdaságosan elvégezhetők. Az egyszerű
hozzáférés érdekében a papírdokumentumokat gyorsan digitalizálják és merevlemezükre
mentik. Ráadásul a praktikus dokumentumelosztó eszközökkel az egész iroda azonnal
elérheti a szerkeszthető fájlokat:
• a beszkennelt dokumentumok LDAP-on
keresztül bármilyen céges e-mail címre
egyszerűen és biztonságosan továbbíthatók (Scan to e-mail)
• a beolvasott fájlok a hálózati forgalmat
mérsékelve, közvetlenül URL-címre is
küldhetők (Scan to URL)
• a digitalizált dokumentumok kijelölt
hálózati mappába is azonnal továbbíthatók
(Scan to folder)

• irodateret takaríthat meg, megszüntetheti a
költséges outsourcingot és kiiktathatja a
folyamatból a drága kiegészítő eszközöket:
egyetlen kompakt géppel nyomtathat,
másolhat, szkennelhet és mentheti el
adatait
• sokféle papírméretet feldolgozhat A4-estől
egészen A0-ás formátumig: választhat az
egy- vagy kéttekercses konfiguráció
között, és kiegészítő papírkazettát is
telepíthet
• a különleges papírtípusokat az opcionális
egylapos kéziadagoló-tálcából töltheti a
rendszerbe
• felgyorsíthatja a munkafolyamatot és időt
takaríthat meg három eltérő papírméret
egyidejű kezelésével

Az RW-3600 PLOTCLIENT/WIN
segítségével a felhasználó a fájlt
készítő alkalmazás indítása nélkül
változtathatja meg a támogatott
fájlformátumok nyomtatási beállításait.

Egyedi igényekre szabva

Az RW-3600 PLOTBASE
szerverszoftver fejlett bemenet- és
kimenetkezelő funkciókat és pontos
költségszabályozása maximális
hatékonyságot biztosít.

Az RW-3600 PLOTCLIENT/WEB a
kontrollerbe ágyazott webszerver
segítségével, normál böngészőn
keresztül biztosít webes hozzáférést
a nyomtatási jellemzőkhöz.

Műszaki adatok
MÁSOLÓGÉP
Másolási eljárás:
Másolási sebesség:

Elektrofotografikus nyomtatás
MP W2400: 2.4/4.4 másolat/perc (A0/A1)
MP W3600: 3.4/6.4 másolat/perc (A0/A1)
Felbontás:
600 dpi
Többpéldányos másolás:Max. 999 példány (tízgombos bevitel)
Bemelegedési idő:
Kevesebb mint 2 perc
Az első oldal elkészítésének ideje:
Kevesebb mint 21 másodperc (A1)
Kicsinyítés/nagyítás: 4 kicsinyítés/4 nagyítás
Zoom:
25-400% (0,1%-os lépésekben)
Memória:
1024 MB + 80 GB-os merevlemez-meghajtó
Bemeneti papírkapacitás:1 lapos kéziadagoló-tálca
Egytekercses adagoló (opció)
Kéttekercses adagoló (opció)
250 lapos papíradagoló-tálca (opció)
Kimeneti papírkapacitás:Felül:
50 ív A1-es lap (normál papír)
Alul:
40 ív A1-es lap (normál papír)
Papírméret:
Minimum:
210 x 210 mm
Maximum:
914 x 15 000 mm
2
Papírsúly:
21 - 157 g/m
Méret (szélesség x mélység x magasság):
1080 x 637 x 580 mm
Súly:
107 kg alatt
Áramforrás:
220-240 V, 50/60 Hz
Fogyasztás:
1440 W alatt

W3600 típusú NYOMTATÓ/SZKENNER (opció)
Nyomtató
Vezérlő típusa:
Beágyazott
Nyomtatási sebesség: MP W2400: 2.4/4.4 nyomat/perc (A0/A1)
MP W3600: 3.4/6.4 nyomat/perc (A0/A1)
Nyomtató felbontása: Maximum:
600 dpi
Nyomatási méret:
Minimum:
210 x 257 mm
Maximum:
914 x 15 000 mm
Hálózati protokollok: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Supported file formats: HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS),
Adobe® PostScript® 3™, RPCS™
Támogatott fájlformátumok: Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server
2003 Macintosh 8.6 vagy újabb (OS X Classic)
Macintosh v10.1 vagy újabb (native mode)
Csatlakozófelületek: Alapkiépítésben: Ethernet 10 base-T/100
base-TX USB 2.0
Opció: Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b)
Gigabit Ethernet
USB Host I/F
Javasolt PC:
A javasolt PC-k legfrissebb listáját
kérje szállítójától!

Szkenner
Beolvasási sebesség: Maximum 80 mm/másodperc
Felbontás:
600 dpi (TWAIN: 150 - 1200 dpi)
Eredeti mérete:
Maximum 914 x 15 000 mm
Kimeneti formátumok: PDF/TIFF
A csomagban szállított
meghajtóprogram:
Network TWAIN
Szkennelés E-mailbe: SMTP, TCP/IP
Kijelölhető címek
száma:
Feladatonként maximum 100

Tárolt címek száma:
Címtár:

Maximum 150
LDAP-on keresztül, vagy helyben
a merevlemez-meghajtón
Szkennelés Mappába: SMB, FTP vagy NCP protokollon keresztül
Kijelölhető mappák száma:
Feladatonként maximum 32
PDF-be olvasás:
Az alapkiépítés részeként

RW-3600 NYOMTATÓ (opció)
Vezérlő típusa:

Külső (RATIO vezérlő – szerver-PC
típusú szoftveres RIP-vezérlő )
Nyomtatási sebesség: MP W2400: 2.4/4.4 nyomat/perc (A0/A1)
MP W3600: 3.4/6.4 nyomat/perc (A0/A1)
Nyomtatási felbontás: 600 dpi
Nyomatási méret:
Minimum:
210 x 210 mm
Maximum:
914 x 15 000 mm
Hálózati protokollok: TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq, HTML,
SMB (Windows® 2000-től)
Támogatott fájlformátumok:
Alapkiépítésben:HPGL, HPGL2, HP/RTL, TIFF,
Calcomp 906/907, WMF, BMP,
CALS (1 & 2), T6X, CIT, PCX, RCL
Opció:
Adobe® PostScript® 3™,
CGM, DWG, DXF, DWF, VIC
Támogatott környezetek:
Windows® 2000/XP/Server 2003
Windows® Vista™
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8
HP-UX 10.x/11.x
SCO OpenServer 5.x (up to 5.0.6)
Redhat® Linux 6.x/7.1
Macintosh 8.6 vagy újabb (OS X Classic)
Macintosh v10.1 vagy újabb (natív mód)
Javasolt PC:
A javasolt PC-k legfrissebb listáját kérje
szállítójától!

RW-3600 SZKENNER
(opció az RW-3600 nyomtatóhoz)
Beolvasási sebesség:
Felbontás:
Eredeti mérete:
Kimeneti formátumok:

Maximum 6 eredeti percenként (A1)
150 – 1,200 dpi
Maximum:
914 x 15 000 mm
Alapkiépítésben: TIFF, T6X, BMP, RLC,
HP/RTL, PCX, CALS (1 & 2)
Opció:
PDF, DWF, DWG

SZOFTVEREK/MEGHAJTÓPROGRAMOK
RW-3600 PLOTBASE, RW-3600 PLOTCLIENT/WIN, RW-3600
WINPRINT, Bentley®, RW-3600 PLOTCLIENT HDI/ADI, RW-3600
PLOTCLIENT/WEB, RW-3600 PLOTCLIENT/MAC, RW-3600
SCANTOOL

EGYÉB OPCIÓK
Egytekercses adagoló, kéttekercses adagoló, 250 lapos
papírkazetta (A3-ig), asztal, eredeti-tartó, tekercstartó, hátsó
gyűjtő, Fan Folder hajtogató egység, File Format Converter
(fájlformátum átalakító), Data Overwrite Security Unit
(adatvédelem felülírással)
Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz!

RICOH HUNGARY KFT
H-1138 Budapest, Váci út 140
Telefon: (+36-1) 270-97-97
Telefax: (+36-1) 270-97-95
http://www.ricoh.hu

Keresse meg márkakereskedőnket:

ISO9001: 2000 tanúsítvány
ISO14001 tanúsítvány
Ezeket a termékeket a Ricoh az Európai
Bizottság ENERGY STAR energiahatékonysági irányelveinek megfelelően
tervezte.
A Ricoh fontosnak tartja a Föld értékes
természeti erőforrásainak megőrzését.
E szemlélet jegyében ez a brosúra is
50%-ban újrafeldolgozott rostot, 50%-ban
pedig klórmentes fehérített papírpépet
tartalmazó, környezetbarát papírra készült.
A szövegben szereplő márka- és/vagy
terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei.
A termék külső megjelenése és műszaki
adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. A termék színe a valóságban
eltérhet a brosúrában ábrázolt színtől.
Copyright © 2007
Ricoh Europe (Netherlands) B.V.
Minden jog fenntartva. Sem jelen brosúra,
sem annak tartalma és/vagy szedésterve
nem módosítható és/vagy adaptálható,
másolható és/vagy illeszthető be más
anyagba akár részben, akár egészben a
Ricoh Europe (Netherlands) B.V. előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül.
RICOH EUROPE (NETHERLANDS) B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com
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