
Wysoka wydajność połączona z łatwą obsługą



Prędkość, wydajność i niskie TCO

Przyjazne dla użytkownika, ekologiczne i wydajne - nasze drukarki zapewniają to wszystko
czego potrzebuje zapracowane biuro. Możesz cieszyć się zadziwiającą prędkością drukowania,
automatycznym dwustronnym drukowaniem, doskonałym prowadzeniem papieru i najnowszymi
funkcjami bezpieczeństwa. Dla większych grup roboczych masz możliwość rozbudowania
drukarki dodając 5 kaset na papier. Korzyści:

Duża prędkość, aby zmaksymalizować wydajność
Łatwość obsługi
Wbudowana ochrona danych
Szybka instalacja
Niski koszt posiadania (TCO)

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ
Szybki procesor CPU zapewnia naszym drukarkom szybkie działanie. Pierwszą stronę
otrzymasz po 7,5 sekundy a prędkość wydruku to 45/50 stron na minutę. Prosta obsługa
papieru oszczędza czas i sprawia, że współpraca z urządzeniem staje się łatwiejsza.
Imponująca pojemność 650 arkuszy papieru, może zostać rozszerzona do maksymalnie 2850
arkuszy co pozwala na wzrost wydajności.

STWÓRZ PRZESTRZEŃ I UŁATW SOBIE PRACĘ
Nasz drukarki można rozbudować z drukarki nabiurkowej do wysokonakładowego modelu
stojącego na podłodze, bez zajmowania dodatkowej powierzchni biurowej. Konfiguracja i
obsługa urządzenia jest bardzo prosta. Urządzenia automatycznie wykrywają rozmiar papieru
obsługując papier o gramaturze od 52g/m² do 220g/m². 4 liniowy wyświetlacz LCD w
przejrzysty sposób wyświetla wszystkie komunikaty, również te o stanie tonera.

OCHRONA POUFNYCH DANYCH
Pełen zestaw standardowych, opcjonalnych narzędzi zabezpiecza i chroni dane. Enhanced
Lock Print zapobiega wydrukowaniu kopii bez wcześniejszego wprowadzenia kodu PIN.
Możesz także ograniczyć korzystanie z urządzenia przez wskazanie zatwierdzonych grup lub
osób. Oprócz tych standardowych funkcji, urządzenie oferuje pakiet autoryzacyjny z użyciem
kart, dzięki czemu dane będą jeszcze bardziej chronione. Dodatkowo, na dokumentach można
umieścić znaki wodne, aby chronić je przed nieautoryzowanym kopiowaniem.



NAJLEPSZE POŁĄCZENIA
Obie drukarki zapewniają łatwe podłączenie do sieci za pomocą prostej, oszczędzającej czas
instalacji sterownika. Pełna wersja @Remote dostarcza w realnym czasie zdalną obsługę do
monitorowania wydajności i zarządzania diagnostyką w celu zwiększenia wydajności.
Oryginalny moduł IPDSTM usprawnia procesy druku łącząc łatwość zarządzania
dokumentami i redukcję kosztów.

ZREDUKUJ SWOJE KOSZTY
Nasze drukarki mają na celu zminimalizowanie całkowitego kosztu posiadania (TCO). Są łatwe
w obsłudze a ich wysoki cykl duty sprawia, że gdy tylko potrzebujesz zawsze są gotowe do
pracy. Drukowanie dwustronne jest automatyczne i oszczędza papier. Dzięki kontroli ilości
wydruków, zapobiegasz nadmiernej eksploatacji, co przekłada się na redukcję kosztów.

CHROŃ ŚRODOWISKO
Zrównoważony rozwój jest mocną stroną naszego zaangażowania, dotyczy każdej części
naszej firmy, od produkcji poprzez dystrybucję, stronę biznesową aż do recyklingu.
Maksymalizacja wydajności jest zobowiązaniem, a nasze drukarki są zgodne z polityką Energy
Star i BAM. Toner „All-in-one” i niskie zużycie energii także pomaga w oszczędzaniu energii i
redukcji kosztów.



Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może
się różnić od prezentowanego w broszurze.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach
bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Aby uzyskać więcej
informacji, prosimy o
kontakt

OGÓLNE
Technologia: Skanowanie wiązką laserową i drukowanie

elektrofotograficzne, technologia toneru "All-In-
One"

Prędkość drukowania ciągłego: 45/50 wydruków na minutę
Czas nagrzewania: 20/29 sekund lub mniej
Pierwszy wydruk: 7,5 sekund lub mniej
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 411 x 435 x 400 mm
Waga: Mniej niż 23 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy: Maksymalnie: 1 400 W lub mniej

Tryb oszczędzania energii: 5 W lub mniej
Cykl duty: 200 000 stron miesięcznie

KONTROLER
Procesor: 533 MHz
Język drukarki/rozdzielczość: PCL5e/6, Adobe PostScript 3, PDF, IPDS

(opcja)
Do 1 200 x 600 dpi (1bit)

Pamięć: Standardowo: 256/768 MB
Maksymalnie: 768 MB

Sterowniki: PCL5e/6
PostScript3: Windows XP/Vista/7
Server 2003/2008
Mac OS 8.6 lub nowszy
Mac OSX
IPDS (oryginalny)

Czcionki: PCL: 45 czcionek + 13 czcionek
międzynarodowych
PostScript3: 136 czcionek
IPDS: 108 czcionek (opcja)

PODŁĄCZENIA
Protokół sieciowy: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Apple Talk,

Bonjour
Obsługiwane środowiska: Windows XP/ Vista/Server 2003/2008 (32 bity,

64 bity)/7, Macintosh OS (wersja 8.6 lub
nowsza), Novell Netware (wersja 6.5 lub
nowszy), Unix (używając filtru Ricoh Unix)

Interfejs: USB 2.0 (Type A i B)
Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)

OPROGRAMOWANIE
Standardowo: DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for

Admin, Font Manager 2000, Web Image Monitor,
Oprogramowanie narzędziowe dla komputerów
Macintosh

Opcja: SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting
Report Package, Remote Communication Gate
S Pro

OBSŁUGIWANY PAPIER
Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 1 x 550-arkuszowa kaseta na

papier
100-arkuszowa taca ręczna
Maksymalnie: 2 850 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: 500 arkuszy
Rozmiar papieru: A6 - A4
Gramatura papieru: Kaseta standardowa: 52 - 220 g/m²

Taca ręczna: 52 - 220 g/m²
Dupleks: 60 - 163 g/m²

Nośniki: Kaseta standardowa/opcjonalna: Papier zwykły,
papier ekologiczny, papier średnio-gruby, papier
gruby, papier gruby 2, papier gruby 3, papier
cienki, papier z nagłówkiem, etykiety, papier z
nadrukiem, papier specjalny 1, papier specjalny
1, papier specjalny 1, papier kolorowy
Taca ręczna: Papier zwykły, średnio-gruby,
papier gruby 1, papier gruby 2, papier gruby 3,
papier cienki, papier z nagłówkiem, arkusze
etykiet, papier specjalny 1, papier specjalny 2,
papier specjalny 3, papier z nadrukiem, papier
kolorowy, papier ekologiczny, folia OHP
(przezroczysta), koperty

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Toner: Czarny: 25 000 arkuszy
Aficio™SP 5200DN/SP 5210DN dostarczony jest z zestawem startowym.

OPCJE
Opcje wewnętrzne: Pamięć 256 MB (SP 5200DN), pamięć 512 MB

(SP 5200DN), dysk twardy (SP 5200DN), karta
VM (SP 5200DN), Netware, zespół IPDS, karta
Gigabit Ethernet, IEEE802.11a/g

Opcje zewnętrzne: Zespół podawania papieru (TK1120), Zespół
podawania papieru (TK1130), Niska szafka,
Średnia szafka, Wysoka szafka

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


