Talangfulla
kontorsmaskiner

Hantera dina affärskommunikationer
på ett smart sätt
Att dela en multifunktionell kontorsenhet i en större arbetsgrupp eller kontorsavdelning visar
sig ofta vara en utmaning. Du behöver en kontorspartner som kan hantera flera användare och
en mängd olika jobb. För att möta behoven erbjuder Ricoh två pålitliga och enkla lösningar som
kompletterar Aficio™MP 161 serien. Aficio™MP 161F erbjuder kraftfull kopiering och fax och
Aficio™MP 161SPF inrymmer även säker nätverksutskrift och färgskanning. Allt du behöver för
att utföra kontorsuppgifterna tids- och kostnadseffektivt: en värld av möjligheter finns tillgängligt
med ett knapptryck!

MP 161F

MP 161SPF

• Snabb kopiering

• Komplett & säker multifunktionalitet

• Dokumentmatare (dubbelsidig)
& duplex

• Full funktionsutskrift & färgskanning

• Avancerad fax

• Dokumentmatare (dubbelsidig)
& duplex

Produktivitet
• tillgänglig direkt: 30 sekunders uppvärmning
• första utskrift: 7,5 sekunder
• snabb: 16 kopior/utskrifter per minut
• inget behov av frekventa påfyllningar tack vare en papperskapacitet
på upp till 850 ark
• automatisk & snabb matning av stora uppsättningar dubbelsidiga original

Den effektiva & säkra kommunikationsstationen
• ta snabbt hand om lätt till tung faxtrafik tack vare modemhastigheten 33,6 kbps
• för extra effektivitet finns 150 kortnummer och 16 snabbval
• spara tid & förbättra bildkvaliteten genom att sända fax direkt från datorn1
• minska distributionen av utskrivna fax & vidaresänd fax med e-post1

Vidaresänd fax
via e-post

Spara tid & kostnader
Med Aficio™MP 161F/MP 161SPF ökar kontorets effektivitet. Eliminera tidskrävande
manuell originalmatning; den bekväma automatiska dokumentmataren (ARDF)
hanterar upp till 50 dubbelsidiga original. Dubbelsidiga utskrifter kan enkelt
produceras med duplexenheten (standard): du sparar papper och kostnader.

Skanna i färg1
Med Aficio™MP 161SPF kan du enkelt digitalisera pappersoriginal utan
att investera i en separat färgskanner. Skanna upp till 50 enkel- eller
dubbelsidiga färgoriginal direkt till olika platser. Böcker, tidningar och
annan skrymmande utskriven media kan skannas via originalglaset.
Digitalisera dokumenten och spara tid och utrymme.

Distribuera intelligent1
Upptäck fördelarna med Aficio™MP 161SPF:s många distributionsmöjligheter. Du kan sända skannade dokument till vilken e-postadress
som helst i hela världen eller direkt till en nätverksmapp. Skannade
dokument som är för stora för att sändas via e-post kan bekvämt
laddas upp till en FTP-server för enkel delning med långväga kontor.
Skanna upp till 50 original

Mångsidig nätverksanslutning1
• Enkel integrering i specifika nätverk inklusive
icke-Windows® miljöer och värdutskriftsmiljöer
• enkel övervakning och hantering av
nätverksperiferi genom vanliga webbläsare
(Web Image Monitor)

•••••••••••••••••••••••

Med största enkelhet
Aficio™MP 161F/MP 161SPF kan enkelt hanteras och underhållas. Sätt bara i sladden och de
är redo för affärer! Deras enkla operatörspanel gör att du inte behöver komplicerade användarhandböcker eller teknisk utbildning. Papper kan bytas på nolltid och byte av tonerpatroner tar
bara några sekunder tack vare full frontmanövrering.

Utformad för hållbarhet
Med många års erfarenhet, teknisk innovation och kontinuerliga marknadsförväntningar erbjuder
Ricoh pålitliga enheter som levererar solid prestanda. Ricohs digitala lösningar eliminerar
begränsningarna hos analoga system och erbjuder en helt ny nivå av professionalism. Du kan
nu helt lita på utrustningen såväl som att dra nytta av låga driftkostnader.

Vårt gröna åtagande
Ricoh använder giftfria material för all sin maskinvara2. Våra lågenergikrävande
tonerförbrukningsmetoder är unika. Aficio™MP 161F/MP 161SPF tar miljötänkandet
ett steg längre: med sin ultralåga strömförbrukning, ren och tyst hantering såväl
som duplex bidrar de till hållbara affärer.

1
2

Tillgänglig på Aficio™MP 161SPF.
I enlighet med EU RoHS-direktivet (RoHS: Restriction of Hazardous Substances, juli 2006).

Tekniska data
KOPIATOR
Kopieringsprocess:
Kopieringshastighet:
Upplösning:
Antalsval:
Uppvärmning:
Första utskrift:
Zoom:
Minne:
Papperskapacitet
inmatning:

Skanning med dubbellaser &
elektrofotografisk utskrift
16 kopior per minut
600 dpi
Upp till 99
Mindre än 30 sekunder
Mindre än 7,5 sekunder
50 - 200% (i steg om 1%)
MP 161F:
128 MB (delat)
MP 161SPF:
384 MB (delat)
Standard:
1 x 250-arks papperskassett
1 x 100-arks sidofack
Max:
850 ark

Dokumentmatare
(dubbelsidig), kapacitet: 50 ark
Papperskapacitet
utmatning:
250 ark (internt fack)
Pappersformat:
Standardkassett:
Sidofack:
Duplex:
Pappersvikt:
Standardkassett:
Sidofack:
Duplex:
Mått (B x D x H):
485 x 450 x 481 mm
Vikt:
Mindre än 29 kg
Strömkälla:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning:
Arbete:
Energisparläge:

Upplösning:
Gränssnitt:

Nätverksprotokoll:
Miljöer som stöds:

Skanningshastighet:
Upplösning:
Originalformat:
Medföljande drivrutiner:
Skanna till e-post:
Mottagaradress:
Lagrade
mottagaradresser:
Adressbok:
Skanna till mapp:
Destination:

Max 22 original per minut
Max 100 - 600 dpi
A5 - A4
Nätverk, TWAIN
SMTP, TCP/IP eller POP3 före SMTP
Max 100 per jobb
Max 150
Via operatörspanel, LDAP, Web Image Monitor
eller SmartDeviceMonitor™
SMB-, NCP- eller FTP-protokoll
Max 32 mappar per jobb

FAX
A5 - A4
A6 - A4
A4
60 - 90 g/m2
60 - 157 g/m2
64 - 90 g/m2

Anslutningsbara nät:
Kompatibilitet:
Modemhastighet:
Kompressionsmetod:
Skanningshastighet:
Kortnummer:
Snabbval:
Minneskapacitet:

Mindre än 900 W
Mindre än 30 W

SKRIVARE (Aficio™MP 161SPF)
Utskriftshastighet:
Skrivarspråk:

SKANNER (Aficio™MP 161SPF)

16 utskrifter per minut
Standard:
PCL5e, PCL6, RPCS™
Tillval:
Adobe® PostScript® 3™
600 x 600 dpi
Standard:
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Tillval:
Trådlöst LAN (IEEE 802.11b)
Dubbelriktad IEEE 1284
Bluetooth
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003

PSTN, PBX
ITU-T Grupp 3
Max 33,6 kbps
MH, MR, MMR, JBIG
2 sekunder
Max 150 nummer
Max 16 nummer
4 MB (320 sidor, baserat på ITU-T #1 chart.)

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

TILLVAL
•
•
•
•
•
•
•

1 x 500-arks papperskassett
Räkneverksgränssnitt
Skåp (lågt, högt)
Adobe® PostScript® 3™ (MP 161SPF)
Dubbelriktad IEEE 1284 (MP 161SPF)
Trådlös LAN (IEEE 802.11b) (MP 161SPF)
Bluetooth (MP 161SPF)

För tillgänglighet av modeller, tillvalsmaskiner och programvara,
kontakta din lokala Ricoh-återförsäljare.
ISO9001: 2000 certifierad
ISO14001 certifierad
Ricoh värnar om jordens knappa resurser.
Alla märkes- och/eller produktnamn
är respektive ägares varumärken.
Tekniska data och externt utseende kan
ändras utan föregående meddelande.
Färgen på den aktuella produkten kan
skilja sig från färgen som visas i broschyren.
Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Alla rättigheter reserveras. Denna broschyr,
dess innehåll och/eller layout får inte
förändras och/eller anpassas, kopieras i
delar eller i sin helhet och/eller införlivas
i andra arbeten utan föregående skriftligt
godkännande från Ricoh Europe B.V.

För närmare upplysningar, vänligen kontakta:
Röntgenvägen 3
Box 1536
S-171 29 SOLNA
Tel.: 08-734 33 00
Fax: 08-734 33 11
Hemsida: http://www.carllamm.se

RICOH EUROPE 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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