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Ekonomik fiyata sofistike özellikler

Ricoh MP 2014, dakikada 20 sayfa çıktı hızına sahip bir A3 siyah-beyaz MFP'dir ve ofisinizde maksimum

etkinlikle doküman işlemenizi sağlar. MP 2014 ekonomik bir başlangıç fiyatına ve düşük işletme giderine

sahip olduğu için toplam sahip olma maliyetiniz de düşük olur. Elektrik faturanızı düşürmek için MP

2014'ü hemen uyku moduna sokan bir Enerji Tasarrufu Tuşu bile vardır. Bu güvenilir MFP, zorlu ofis

ortamlarında size yüksek performans sağlamak için tasarlanmıştır. Size profesyonel doküman

görüntüleme ve azami çalışma süresi sunar.

Kimlik kartı kopyalama işlevi her iki tarafı bir yaprağa kopyalayarak size zaman kazandırır

Sık kullanılan işlevleri hızlıca yapmak için iki kısayol tuşunu ayarlayın

Otomatik çift taraflı kopyalama kağıt masraflarınızı azaltır

MP 2014AD'deki Oto Doküman Besleyici kopyalama ve taramayı hızlandırır

Ekonomik fiyatı ve düşük çalıştırma maliyeti MP 2014'ü uygun fiyatlı bir çözüm yapar



Değerli özelliklerle düşük işletim
maliyetleri

Düşük toplam sahip olma maliyeti

MP 2014 son derece rekabetçi işletim maliyetleri
sunarak paradan tasarruf sağlar. Sarf malzemeleri
setlerinin maliyeti piyasadaki en ekonomiklerden
biridir. Standart olarak çift taraflı yazdırabilmek de
kağıt giderlerinizi azaltıp karbon ayak izinizi
küçültür.

Zaman kazandıran özellikler

Kimlik tarama gibi verimli özellikler olağan
kopyalama ve yazdırma işlerinizi kolaylaştırır.
Kısayol tuşları maksimum etkinlik için sık kullanılan
işlevlerin tek dokunuşla ayarlanmasını sağlar.
Klasörden Yazdırma, sık kullanılan dokümanların
tek bir düğmeyle rahatça çıkarılabilmesi için
güvenle depolanmasını sağlar.

Tam renkli tarama dosyalamayı azaltır

Etkin iletişim için renkli orijinalleri bilgisayarınıza,
epostaya veya klasöre tarayın. 600 dpi çözünürlüğe
kadar tarama, dokümanları elektronik olarak
yüksek kalitede saklamanızı sağlar. Elektronik
doküman dosyalama, depolama alanından ve
kağıttan tasarruf sağlar.

Kolay, verimli, güvenilir çok işlevli
çıktı

Etkin olarak tasarlanan kağıt yolu sayesinde MP
2014'e ihtiyacınız olduğunda güvenebilirsiniz.
Standart USB bağlantısı 'tak çalıştır' özelliğine
sahiptir, yani doğrudan bilgisayarınızdan
yazdırabilirsiniz. Ayrıca, MP 2014'ü iş
arkadaşlarınızla paylaşmanız gerekirse opsiyonel
bir ağ arayüzü de mevcuttur.



MP 2014D / MP 2014AD
TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL

Isınma süresi: 31 saniye
İlk baskı hızı: S-B: 8,8 saniye
Sürekli baskı hızı: S-B: Dakikada 20 sayfa
Hafıza: Standart: 256 MB
Boyutlar (G x D x Y): 587 x 581 x 461/537 mm
Ağırlık: 29/33,5 kg
Güç kaynağı: 220 - 240 V, 50/60 Hz

FOTOKOPİ

Fotokopi: Lazer ışınlı tarama/işaretleme &
elektrofotografik yazdırma

Çoklu kopyalama: Maks. 99 kopya
Çözünürlük: 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Yakınlaştırma: % 50 ila % 200

YAZICI

Yazıcı dili: Standart: GDI
Baskı çözünürlüğü: GDI (600 dpi)
Arayüz: Standart: USB 2.0

Opsiyonel: Ethernet
Ağ protokolü: Seçenek (TCP/IP)

TARAYICI

Tarama hızı: 200 dpi: Tam renkli (A4), S-B (A4)
Çözünürlük: Standart: - 600 dpi
Dosya formatı: Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG,

Tek sayfalı PDF, Çok sayfalı TIFF, Çok
sayfalı PDF

Donanımla gelen sürücüler: Network TWAIN
Tarama Hedefi (opsiyonel): E-postaya (Gereklilik), Klasöre

(Protokol desteği)

KAĞIT KULLANIMI

Tavsiye edilen kağıt boyutu: Standart kağıt kaset(ler)i: A3, A4, A5,
B4, B5
Bypass tepsisi: A3, A4, A5, A6, B4, B5,
B6

Kağıt giriş kapasitesi: Standart: 350 yaprak
Maksimum: 1.350 yaprak

Kağıt çıkış kapasitesi: Standart: 250 yaprak
Kağıt ağırlığı: Kağıt kaset(ler)i: 52 - 105 g/m²

Bypass tepsisi: 52 - 216 g/m²
Dubleks tepsisi: 64 - 105 g/m²
ADF: 64 - 128 g/m²
- g/m²

EKOLOJİ

Güç tüketimi: Maksimum: 950 W'tan az
Hazır modu: 100/110 W
Düşük güç modu: 48,3/47,8 W
Uyku modu: Güç (2,8 W'tan daha az),
Toparlanma (20 san.)
TEC (Genel Elektrik Tüketimi)*:
1,5/1,52 kWs

* ENERGY STAR Ver.3.0 test
yöntemine dayalı bir referans
değerdir.

OPSİYONEL

500 yapraklık kağıt kaseti, Bypass tepsisi kapağı, Dolap, Ağ kontrolörü

SARF MALZEMELERİ

Toner kapasitesi: Siyah: 4.000 baskı
Toner kartuşu (yüksek verim): Siyah: 12.000 baskı

Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için lütfen
yerel tedarikçinize danışın.

ISO9001 onaylı, ISO14001
onaylı, ISO27001 onaylı
Tüm marka ve/veya ürün
adları kendi sahiplerinin ticari
markalarıdır. Teknik özellikler
ve dış görünüm haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
Asıl ürünün rengi broşürde
gösterilen renkten farklı
olabilir. Bu broşürdeki
görseller gerçek fotoğraflar
değildir ve detaylarda ufak
farklılıklar görünebilir.
Telif Hakkı © 2018 Ricoh
Europe PLC. Tüm hakları
saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/
veya sayfa düzeni Ricoh
Europe PLC'nin önceden
yazılı izni olmadan kesinlikle
değiştirilemez ve/veya
uyarlanamaz, kısmen veya
tamamen kopyalanamaz ve/
veya başka işlerle
birleştirilemez.www.ricoh.com.tr


