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Idealny partner dla zapracowanego biura

Urządzenia Aficio™MP C3002/MP C3502 są idealnymi partnerami do pracy w biurze: inteligentne

urządzenia wielofunkcyjne, które dopasowują się do tego czego użytkownik potrzebuje. W trzech

słowach: wydajne, pracowite i wszechstronne. Przyjazny dla użytkownika ekran oszczędza czas i wysiłek.

Oferuje wiele przydatnych funkcji pomagających w obiegu dokumentów a także w połączeniu pomiędzy

użytkownikami. Umożliwia dostosowanie własnych normy bezpieczeństwa z opcjami kontroli i

bezpieczeństwa. Poza niskim trybem zużycia energii dostępne są dodatkowe opcje pomagające myśleć

bardziej zielono. Urządzenia Ricoh to eleganckie, wszechstronne, dostosowane do potrzeb każdego biura.

30-35 kolorowych wydruków/kopii na minutę

Nowoczesny wygląd: elegancja i użyteczność

Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i najlepsze praktyki środowiskowe

Możliwość dostosowania ekranu głównego do osobistych skrótów i ulubionych

Inteligentne rozwiązania oprogramowań, które optymalizują wydajność w biurze



Zaprojektowany tak, aby ułatwiać życie

Inteligentne odpowiedzi na trudne wyzwania

Intuicyjny panel operatorski
Łatwy do konfigurowania panel operatorski wyświetla Twój osobisty
ekran główny z Twoimi własnymi preferencjami i ustawieniami. Przycisk
„ekran” pozwala powrócić do ekranu głównego, byś miał szybki dostęp
do potrzebnych funkcji. Zintegrowane gniazda SD/USB umożliwiają
pracę bezpośrednio z zewnętrznego źródła. W tym samym czasie,
indywidualne ergonomie są zabezpieczone uchylnym panelem.

Wzbogacony kontroler wewnętrzny
Ustawienie limitów na grupę użytkowników lub użytkownika umożliwia
zarządzanie kosztami eksploatacji urządzenia. Łączenie wysokiej
przepustowości z równowagą. Kontroler posiada również wskaźnik
przyjazny dla środowiska, który pokazuje historię ustawień papieru dla
bardziej wydajnego użytku. Gniazda USB/SD pozwalają na łatwe
drukowanie plików PDF, JPEG oraz TIFF.

Zaawansowany system grzewczy
Mniej zagnieceń i pomarszczeń podczas drukowania na kopertach,
dzięki zaawansowanemu systemowi grzewczemu. Krótszy czas
powrotu z trybu uśpienia do działania urządzenia oznacza, zmniejszy
wpływ na środowisko. Niska wartość TEC (typical electricity
consumption), także ma pozytywny wpływ na środowisko.

Maksymalna ochrona
Hasła i autoryzacja użytkownika zapobiega nieautoryzowanemu
drukowaniu lub kopiowaniu dokumentów. Certyfikacja CC,
bezpieczeństwo informacji PDF/A i standardowa elektroniczna
archiwizacja dokumentów dodatkowo pomaga chronić Twoje
dokumenty. Rozszerzone poziomy szyfrowania zwiększają poziom
ochrony urządzenia.



Urządzenia wielofunkcyjne, które
dostosowują się do Twoich potrzeb

Wygląda dobrze, działa dobrze
Elegancko wyglądająca konstrukcja z kontrastująco biało-szaro
kolorystyką i gustowne wykończenie w kształcie sześcianu. Intuicyjny
interfejs, stylowe grafiki i odchylany panel operatorski. Urządzenia
wielofunkcyjne są funkcjonalne, atrakcyjne i stylowe.

Profesjonalna obróbka końcowa
Profesjonalnie wyglądające drukowanie. Uzyskasz profesjonalnie
wyglądające wydruki przy użyciu pełnego zakresu obróbki końcowej:
dostępne są 1.000 arkuszowe finiszery broszurujące i finiszery
zszywające. Dodaj do tego dziurkacz do przygotowania arkusza
dokumentów lub dokumentów gotowych do włożenia do segregatorów.
Nie będziesz potrzebował firm zewnętrznych do Twoich najważniejszych
dokumentów.

Inteligentne oprogramowanie
GlobalScan NX oferuje inteligentne opcje skanowania, aby móc
skanować bezpośrednio do żądanej lokalizacji, we wcześniej ustalonych
formatach. @Remote, zbiera dane, dzięki czemu urządzenia wyjściowe
mogą być zarządzane bardziej efektywnie. Koniec z brakiem tonera,
urządzenie zamawia je automatycznie! Małe korzyści, które czynią dużą
różnicę.



Odkryj swoje ukryte oszczędności
Oszczędzaj czas, oszczędzaj pieniądze
30-35 kolorowych wydruków na minutę, powoduje że zadania
wykonywane są szybko. Duża kaseta na papier, drukowanie dwustronne
i automatyczny podajnik dokumentów zwiększa prędkość pracy.
Enhanced Media Print pozwala przejrzeć poprzednie zadania oraz
drukować z USB pliki PDF i TIFF za pomocą dotknięcia ekranu. Dzięki
temu unikniesz błędów podczas wprowadzania zadań.

Pośrednie oszczędności z bezpośredniego wpływu 
System zarządzania limitami wydruku odrzuca niepotrzebne zużycie
papieru, redukując rachunki energetyczne. Zdalny faks pozwala wielu
użytkownikom na wysyłanie i odbieranie faksów w jednej sieci,
eliminując koszty na utrzymanie wielu linii faksu.



Inteligentne, szybkie i zielone
Wielozadaniowość 
Urządzenia wielofunkcyjne, które powodują, że wykonywanie
rutynowych zadań staje się łatwiejsze. Dzięki funkcji Auto Job Promotion
w przypadku wystąpienia błędu podczas pracy, wydruk jest
wstrzymywany i rozpoczyna się drukowanie kolejnego zadania
oczekującego. Kolorowe skanowanie do e-maila w formacie FTP, SMB,
NCP, USB/SD lub URL, upraszcza wiele rutynowych zadań biurowych.

Ciesz się nowymi możliowściami
Zadania są oddzielanie za pomocą strony tytułowej z podsumowaniem
każdego wydruku. Można określać priorytety zadań z tacy ręcznej.
Planowanie drukowania w wybranych terminach lub w czasie kiedy jest
mniejsze obciążenie. Opcja przeglądarki w łatwy sposób pozwala
drukować z bezpośrednio z internetu rozkłady jazdy, bilety i instrukcje
obsługi.

Troska o środowisko
Produkty firmy Ricoh mają przyjazne dla środowiska i oszczędzające
koszty funkcje takie jak, szybkie drukowanie i kopiowanie dwustronne,
bardzo niski pobór energii w trybie uśpienia i zwiększoną wydajność
tonera. Pozwala to zmniejszyć zużycie papieru, czasu oraz energii, a
tym samym zredukować koszty. Ricoh produkty są również zgodne z
polityką Energy Star, co oznacza, że potrzebne jest mniej energii, aby
uruchomić urządzenie Ricoh.



Szeroki wachlarz możliwości dla
komunikacji biznesowej

1 Łatwy dostęp i intuicyjna obsługa dzięki
kolorowemu panelowi LCD

2 50-arkuszowy ARDF, aby efektywnie
obsługiwać jedno-i dwustronne oryginały

3 Standardowe 2x 550-arkuszowe kasety na
papier, których nie trzeba często uzupełniać
dzięki czemu można utrzymać wysoką
wydajność przez cały czas

4 Standardowo 100-arkuszowa taca ręczna
obsługująca szeroką gamę formatów i typów
papieru

5 Opcjonalnie 2 x 550-arkuszowe kasety na
papier, 550-arkuszowa kaseta na papier lub
2,000-arkuszowa kaseta dużej pojemności,
które oferują Ci wybór wielu źródeł papieru na
żądanie

6 1.200-arkuszowa kaseta dużej pojemności
zwiększa wydajność Twojego biura

7 1 000-arkuszowy finiszer broszurujący i kilka
dziurkaczy dla całego zakresu możliwości
obróbki końcowej

8 125-arkuszowa taca jednopółkowa do
rozdzielania dokumentów pomaga odnaleźć
swoje dokumenty



MP C3002/MP C3502
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania: 20 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

Pełnokolorowe: 7,3/7,2 sekundy
Czarno-białe: 4,7/4,8 sekundy

Prędkość wydruku ciągłego: Pełnokolorowe: 30/35 stron na minutę
Czarno-białe: 30/35 stron na minutę

Pamięć: Maksymalnie: 1,5 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.): Z podajnikiem ARDF: 670 x 682 x 880

mm
Waga: 120 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania: System suchego transferu
elektrostatycznego

Kopiowanie wielokrotne: Do 999 kopii
Rozdzielczość: 600 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki: Standardowo: PCL5c, PCL6, PDF
Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS

Rozdzielczość drukowania: Maksymalnie: 1 200 dpi
Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD,

Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX
Opcja: dwukierunkowy 1284,
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11b), Bluetooth, Ethernet 1000
Base-T

Protokół sieciowy: Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Opcja: IPX/SPX

Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X Native v10.2 lub
nowszy

Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.
10
HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1

Środowiska Novell® Netware®: v6.5
Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3®

SKANER

Prędkość skanowania: Maksymalnie 51 oryginałów na minutę
Rozdzielczość: Maksymalnie: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału: A3, A4, A5
Format pliku: TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza

strona JPEG, Pojedyncza strona PDF,
Pojedyncza strona wysoki poziom
kompresji PDF, Pojedyncza strona
PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron
PDF, Kilka stron wysoki poziom
kompresji PDF, Kilka stron PDF-A

Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN
Skanuj do: E-mail: SMTP, POP, IMAP4

Folder: SMB, FTP, NCP

FAKS

Sieć: PSTN, PBX
Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość: Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x

100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi,
16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi

Prędkość transmisji: 2 sek.
Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania: 1 sek.
Pojemność pamięci: Standardowo: 4 MB

Maksymalnie: 28 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: A3, A4, A5, B4, B5, A6
Pojemność wejściowa papieru: Maksymalnie: 4 400 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 1 625 arkuszy
Gramatura papieru: 52 - 300 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 1 700 W
Tryb gotowości: 90 W
Tryb niskiego poboru mocy: 67 W
Współczynnik TEC (typowy pobór
energii elektrycznej): 1,364/1,554 kW/h

OPROGRAMOWANIE

Standardowo: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opcjonalnie: GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode Font Package for
SAP, Remote Communication Gate S
Pro

OPCJE

Pokrywa, ADF handle, 1 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2 x 550-
arkuszowa kaseta na papier, 2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności,
1200-arkuszowa kaseta dużej pojemności, zespół łącznika, Finiszer na
500 arkuszy, finiszer na 1 000 arkuszy, finiszer na 1,000 arkuszy,
dziurkacz, Wewnętrzna taca przesuwna, Taca jednopółkowa, Taca
boczna, Podajnik kopert, Podstawa z kółkami, Netware, Pictbridge, moduł
Browsera, Interfejs licznika, konwerter formatów pliku, interfejs licznika,
uchwyt na czytnik kart, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem,
Moduł połączenia faksu, Dodatkowa linia Super G3

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

Certyfikat ISO9001, certyfikat
ISO14001, certyfikat
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 © 2012 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adoptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com


