
Sneller en beter werken



Multifunctioneel systeem

De Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 kunnen documenten afdrukken, kopiëren, in kleur scannen, faxen,

verspreiden en afwerken. Dit doen deze totaaloplossingen snel; tot maar liefst 50 pagina’s per minuut. Met

Ricoh's nieuwe App2Me software neemt de efficiëntie en gebruikersvriendelijkheid nog extra toe. U kunt

het werken met uw MFP persoonlijk maken door Widgets te downloaden. U kunt nu alles met één machine

doen. Het was nog nooit zo gemakkelijk om tijd en geld te besparen.

Productief: 28 tot 50 pagina’s per minuut.

Efficiënt: toepassingen voor persoonlijke instellingen.

Tijdsbesparend: (in kleur) scannen en verspreiden met één handeling.

Professioneel: finishers, super G3/IP-fax, IPDS/Postscript®3™-opties.

Veilig en flexibel: gegevensbeveiliging en verwerking van verschillende papiertypes.

Volop mogelijkheden
NON-STOP AFDRUKKEN

Heeft u uw documenten snel en in grote hoeveelheden nodig? Met de MP 2851/3351/4001/5001 duurt

afdrukken niet lang dankzij de korte opwarmtijd en snelle uitvoersnelheid van de eerste afdruk. Met de

grote papiercapaciteit van 4400 vellen kunt u vooruit. U kunt lege lades ook onder het afdrukken bijvullen,

waardoor de productiviteit nog hoger wordt.

GEREED VOOR APP2ME

De Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 machines worden geleverd met Ricoh's App2Me software vooraf

al geïnstalleerd. Deze nieuwe technologie werkt met Widgets, waardoor gebruikers hun MFP persoonlijk

kunnen maken. Deze softwaretoepassingen worden automatisch door een MFP, dat gereed is voor

App2Me, gedetecteerd zodra ze op een pc, laptop of compatibele smartphone geïnstalleerd worden. Druk

op de App2Me-knop en uw Widgets worden op het kleurenscherm van het MFP weergegeven. U heeft

snel toegang tot de nieuwste tools en toepassingen.

UITGEBREIDE SCANOPTIES

Met de MP 2851/3351/4001/5001 is het scannen van documenten naar e-mail, een persoonlijke directory,

netwerkmap of FTP zeer eenvoudig. U kunt in één handeling vanaf het bedieningsscherm scannen met

de optionele GlobalScan NX: voer de scanopdracht uit door een menuknop te selecteren en op start te

drukken.



PROFESSIONELE TOOLS

Maak zelf geperforeerde of geniete sets en boekjes.

Sneller en beter faxen met de optionele Super G3 business en IP-fax.

Verbeter de gegevensstroom met de optionele IPDS™.

Betere afdrukkwaliteit dankzij de PostScript®3™-optie.

FLEXIBEL

Bent u op zoek naar een product dat verschillende papiersoorten kan verwerken? U kunt voorbladen en

flyers op zwaar papier tot max. 157 g/m² (MP 2851/3351) of 220 g/m² (MP 4001/5001) afdrukken.

Bovendien kunt u op uw eigen enveloppen, etiketten, briefpapier en voorgeperforeerd papier van A5 tot

A3 afdrukken.

VEILIG

Veiligheid is tegenwoordig steeds belangrijker. Voorkom dat gegevens misbruikt worden door tijdelijke

informatie van de harde schijf te wissen. Bescherm documenten tegen ongeautoriseerd kopiëren met de

optionele Copy Data Security Unit die een watermerk op uw afdrukken aanbrengt. Verstuur een fax veilig

conform de P2600* industriestandaard, het hoogste niveau van certificering.

* P2600-certificering vanaf half 2010.

MILIEUVRIENDELIJK

Bij Ricoh helpen wij u niet alleen de milieubelasting van uw kantoor te verminderen maar ook de kosten.

Onze producten hebben milieuvriendelijke en geldbesparende functies, zoals snel dubbelzijdig afdrukken

en kopiëren, een extra zuinige slaapstand en hoger tonerrendement. U bespaart dus papier, tijd en energie

en afval en kosten worden tegelijk verminderd. Bovendien voldoen de producten van Ricoh aan de

richtlijnen van Energy Star. Dit betekent dat er minder CO2-uitstoot is, als de machines van Ricoh in

werking zijn.



ISO9001 gecertificeerd, ISO14001 gecertificeerd

Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld
in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de
inhoud en/of lay-out ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of
geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Neem voor meer informatie
contact op met

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces: Scannen met laserstralen &
electrofotografisch printen

Kopieersnelheid: 28/33/40/50 kopieën per minuut
Resolutie: 600 dpi
Opwarmtijd: 22 seconden
Uitvoersnelheid van de eerste
afdruk:

4,5/4,5/4,1/3,5 seconden

Geheugen: Maximum: 768 MB, 40 GB HDD
Papierinvoercapaciteit: Maximum: 3.100/3.100/4.400/4.400 vellen
Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 1.625/1.625/3.625/3.625 vellen
Papierformaat: A5 - A3
Papiergewicht: 52 - 157/157/220/220 g/m²
Afmetingen (B x D x H): MP 2851/3351: 570 x 653 x 709 mm

MP 4001/5001: 670 x 677 x 910 mm
Gewicht: Minder dan 65/65/85/85 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stroomverbruik: Werking: Minder dan 1,4/1,4/1,5/1,5 kW

PRINTER

Afdruksnelheid: 28/33/40/50 afdrukken per minuut
Printertaal: Standaard: PCL5e, PCL6

Optie: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolutie: Maximaal 600 x 600 dpi
Interface: Standaard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100

base-TX, Optie: IEEE 1284/ECP, Wireless LAN
(IEEE 802.11a/g, WPA-ondersteuning),
Bluetooth, Gigabit Ethernet

Netwerkprotocol: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Ondersteunde netwerken: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008, Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun®
Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2,
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat®
Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX
v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3, Macintosh OS 8.6 of
later (OS X classic), Macintosh X v10.1 of later
(OS X native), SAP® R/3® (3.x of later),
mySAP ERP2004 of later, NDPS Gateway
Netware 5.1 (SP8 of later)/6.0 (SP5 of later)/
6.5 (SP3 of later), IBM® iSeries / AS/400 met
OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Scansnelheid: Kleur: Maximaal 37/37/39/39 ppm
Z/W: Maximaal 53/53/69/69 ppm

Resolutie: Max. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)
Origineelformaat: A5 - A3
Gebundelde drivers: Network TWAIN
Scan to e-mail: SMTP, TCP/IP
Scan to folder: SMB, FTP, NCP-protocol (met beveiligde log-

in)

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

FAX (OPTIE)

Circuit: PSTN, PBX
Compatibiliteit: ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) internetfax,

ITU-T (T-38) IP-fax
Modemsnelheid: Maximum: 33,6 Kbps
Scansnelheid: 39/39/56/56 kpm (A4/SEF)
Geheugencapaciteit: 12 MB standaard, 44 MB max.
Geheugenback-up: Ja

OVERIGE OPTIES

Papierlades voor 2 x 500 vellen (MP 2851/3351), Papierlades voor 2 x 550 vellen
(MP 4001/5001), LCT voor 1200 vellen (MP 4001/5001), LCT voor 2000 vellen,
Interne uitvoerlade voor 125 vellen, Interne staffeluitvoer (MP 2851/3351), Finisher
voor 500 vellen (MP 2851/3351), Finisher voor 1000 vellen, Finisher voor 3000
vellen (MP 4001/5001), Boekjesfinisher voor 1000 vellen (MP 2851/3351),
Boekjesfinisher voor 2000 vellen (MP 4001/5001), Perforeereenheid (instelbaar
voor 2 of 4 gaten, Scandinavische perforatie met 4 gaten), koppelmodule, Data
Overwrite Security Unit, Copy Data Security Unit, HDD-coderingseenheid, File
Format Converter, browsereenheid, beugel voor sleutelteller, teller interface-
eenheid, GlobalScan NX, eenheid scanner-toegankelijkheid (MP 4001/5001),
faxmarkeringseenheid, 2e super G3-poort, Lage onderzetkast,
Kaartverificatiepakket, Professionele software oplossingen

Dit product van Ricoh voldoet aan de EC ENERGY STAR-richtlijnen voor
energiebesparing.

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen,
optionele accessoires en software.


