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Kompakt nyomtatók és multifunkcionális termékek

Egyszerű A4
megoldások
üzleti szintű
teljesítményt
kínálnak

A kiváló minőségű fekete-fehér
dokumentumok gyorsan és
problémamentesen készülnek. A
multifunkcionális modellek
másolnak, színesben szkennelnek
és kommunikálnak faxon is.

A hatékony és zavartalan nyomtatási megoldásokat kereső

cégek számára tökéletes A4 készülékek erőfeszítés nélkül

produktívak, hihetetlenül egyszerűen használhatók és teljes

mértékben megbízhatók. Helytakarékos kialakításuk és csendes

működésük révén a felhasználók közelében is nyugodtan

elhelyezhetők. Az üzleti leveleket nagy felbontásban nyomtatják.

A multifunkcionális modellek minden az egyben kényelmet

nyújtva másolnak, szkennelnek és faxolnak. Az egyszerűség

kedvéért az összetett és időigényes folyamatok, például az

igazolványmásolás, automatikusak. A Wi-Fi Direct segítségével a

felhasználók egyszerűen csatlakoztathatják tabletjeiket és

okostelefonjaikat nyomtatáshoz és szkenneléshez.

Kompakt, csendesen hatékony és egyszerűen használható

Megbízható, kiváló minőségű fekete-fehér nyomtatás

Színes szkennelés e-mailbe, számítógépekre és okos

eszközökre

Könnyű telepítés és használat

Nyomtatás közvetlenül okostelefonokról és tabletekről
2
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Csak egyszerűen!

A "Csak egyszerűen" egy bevett tervezési alapelv. A Ricoh A4 nyomtatóinak és
MPF-inek egyszerűsége abban rejlik, hogy kialakításukból adódóan segítenek az
üzleti tevékenységekre koncentrálni.

Megkönnyítik az üzleti tevékenységeket
Ezek a kompakt A4 nyomtatók tökéletesen illenek olyan

irodákba, ahol kevés a hely. Csendesen a háttérben

működnek, így egyszerűbben lehet az épp aktuális

feladatokra koncentrálni. Nagy sebességgel készülnek a

makulátlan fekete-fehér nyomatok. A Wi-Fi direct

segítségével az okostelefonok és tabletek egyszeruen

csatlakoztathatók és használhatók nyomtatáshoz.

Teljesítményük elobbre viszi cégüket. A szűk

keresztmetszetek kiküszöbölésével a sürgős nyomatok

másodpercek alatt elkészülnek. A kétoldalas nyomatok

automatikusan készülnek, és mivel akár 250 lap is

rendelkezésre állhat, ritkán van szükség utántöltésre. Sot,

nagy teherbírásuknak köszönhetoen garantált a megbízható

teljesítmény. A multifunkcionális verziók valódi minden az

egyben üzleti megoldásokat kínálnak. Az integrált

dokumentum-adagolók automatizálják a szkennelést. A

papíralapú dokumentumokat színesben lehet szkennelni és

digitálisan terjeszteni. A nyomtatás a memóriából történik, a

nyomatok pedig leválogatva érkeznek, ezzel időt takarítanak

meg.

Kompakt kialakításukkal és előoldali
hozzáférésükkel ezek az A4 nyomtatók
és MFP-k nagyon kevés helyet
igényelnek. A beállítás egyszerű, ezzel
megkönnyítik az életet. A Ricoh egyszeru
telepítési útmutatójával perceken belül
készen állnak. Nem szükséges
hálózathoz csatlakozni. A WiFi Direct
segítségével egyszerűen lehet okos
eszközöket csatlakoztatni. Egyszerűen
használhatók. A kiváló minoségu fekete-
fehér nyomatok gondolkodás nélkül
készülnek. A nagy kapacitású tartozékok
pedig csökkentik a karbantartási igényt,
így az üzleti ügyekre koncentrálhatnak.
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Hatékony nyomtatási teljesítmény

A Ricoh A4 nyomtatók azt nyújtják, amire szüksége van, és

akkor, amikor szüksége van rá. A szűk keresztmetszetek

kiküszöbölésével a sürgős nyomatok másodpercek alatt

elkészülnek. A kétoldalas nyomatok automatikusan

készülnek, és mivel akár 500 lap is rendelkezésre állhat

(modelltől/opciótól függően), ritkán van szükség utántöltésre.

Minden az egyben dokumentum-kezelési

megoldás

Az MFP-k átfogó másolási, szkennelési és fax

funkcionalitással rendelkeznek. A sokoldalú minden az

egyben megoldások intelligens funkciókkal leegyszerűsítik a

használatot. Mivel a nyomtatókkal azonos platformra

épülnek, megbízható és teljes körű teljesítményt kínálnak.

Levelek, címkék és borítékok

A berendezések számos különböző papírral használhatók,

akár vastag papírokkal és borítékokkal is. A kézi adagolóval

különböző típusú papírok tarthatók a készülékben, és a

nagyobb nyomtatási feladatok is kezelhetők anélkül, hogy

folyamatosan után kellene tölteni a papírt.

El tudja képzelni, milyen az
asztalához láncolva dolgozni? A
Ricoh kompakt A4 nyomtatók és
MFP-k az egyszeru
csatlakoztathatóság révén
támogatják a mobil
munkavégzést. Az AirPrint és a
Google Cloud Print lehetové
teszi, hogy közvetlenül
okostelefonról vagy tabletrol
nyomtassanak. A vendégek is
zökkenomentesen tudnak
csatlakozni. A csatlakozást
követően a felhőn keresztül
tudnak nyomtatni és
kommunikálni.
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Eszköz-összehasonlítás

5



Ricoh Hungary Kft.
Bloc C and A Building
Puskas Tivadar Utca 14
2040 Budaors
Hungary

23-806-800

www.ricoh.hu

A szövegben szereplő márka- és/vagy terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az
aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól. Copyright © 2018 Ricoh Europe
PLC. All rights reserved. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.


