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Cores vigorosas e desempenho poderoso a seu alcance 
Sua empresa tem sucesso quando você maximiza recursos para trabalhar com mais rapidez e eficiência. Você 

não deveria esperar o mesmo de seu equipamento multifuncional em cores?  A RICOH®  Aficio®  MP C305 com-

bina controles amigáveis, desempenho versátil, robusta segurança e economia de energia e de papel em uma 

solução compacta, projetada especificamente para conveniência e acessibilidade econômica.    Este inovador 

equipamento aproveita os recursos só encontrados na plataforma voltada para serviços da Ricoh, que simplifi-

ca até mesmo as mais complexas tarefas de impressão, cópia, fax e distribuição.   Faça dele o equipamento 

principal de sua pequena empresa ou grupo de trabalho, ou use-o como parte integrante de uma estratégia de 

Serviços de Gestão de Documentos (MDS) para ajudar a aumentar a produtividade e reduzir o custo total de 

propriedade, economizando papel e energia em toda sua empresa.   
 

 
A Conveniência do Controle Total 

 

A Ricoh Aficio MP C305 possui uma tela de toque inclinável de 4,3” 
(109,2 mm), que permite aos usuários personalizar preferências, fluxos de 
trabalho e atalhos exclusivos, para ajudar a maximizar a produtividade.  
Os usuários podem selecionar até três funções específicas com opera-
ções de um só toque, para conveniência e velocidades incríveis. Para 
mobilidade avançada de documentos, os usuários podem imprimir ou 
digitalizar-para um pendrive USB ou um cartão SD, sem um PC. 

 
O Poder da Produtividade 
Este versátil equipamento o permite realizar mais tarefas com rapidez e 
confiabilidade, com documentos em preto e branco ou coloridos, a velo-
cidades de até 31 páginas por minuto, com maior velocidade da 1ª cópia, 
em até 6,9 segundos (preto) e 10,8 segundos (em  cores).   O elegante e 
compacto design cabe nos escritórios mais acanhados, para maior con-
veniência.  A capacidade padrão de 350 folhas pode ser expandia para 
1.350 folhas, para suportar tiragens maiores e ininterruptas. Com 1 GB de 
RAM padrão e uma Unidade de Disco Rígido (HD) opcional de 128 GB, o 
equipamento vem equipado com poder incrível, para maximizar o de-
sempenho e a capacidade de armazenamento até mesmo em ambientes 
compartilhados.  

 
Melhore Seu Custo Total de Propriedade  
Com suas inovadoras tecnologias de fusão direta e de gerenciamento de 
energia, a MP C305 pode economizar mais energia, reduzindo o tempo 
de recuperação de seu estado de Repouso de “1W” para somente 10 
segundos. Sua eficiência energética, líder no ramo, é baseada em seu 
Consumo Típico de Eletricidade (TEC) extremamente baixo, de somente 
1,2 kWh/semana. Quando você combina curto tempo de recuperação do 
Modo Repouso e impressão duplex em alta velocidade com a maior ve-
locidade de saída da 1ª cópia, o resultado é um equipamento produtivo, 
que proporciona disponibilidade mais rápida e economia de energia.  

 
 
 
 
 
 



Agilize as operações e melhore o fluxo de trabalho 
em pequenos escritórios e grupos de trabalho  

 
 
 
 
Flua de Uma Tarefa para Outra 

 
A Ricoh Aficio MP C305 trabalha sem esforço — fazendo  mesmo para 
você. Simplifique até as mais complexas tarefas, com uma série de recur-
sos avançados. A bandeja de um escaninho opcional permite separar 
saídas diferentes, como trabalhos de impressão e de fax, para que os 
usuários não desperdicem tempo separando grandes pilhas de docu-
mentos.  O avanço automático de trabalhos permite aos usuários contor-
nar facilmente problemas de impressão.  Além disso, miniatures coloridas 
dos documentos digitalizados podem ser pré-visualizadas para maior 
exatidão antes da distribuição via Digitalizar-para-Email/Pasta/HD/ USB.  

 
 
 
 
 
Otimize sua Forma de Trabalhar 

 
Trabalhe com mais eficiência no escritório — e nos bastidores. A Ricoh 
Aficio MP C305 oferece diversas ferramentas amigáveis de gerenciamen-
to e robustas características de segurança, para melhorar o desempenho.  
Simplifique o fluxo de trabalho com os drivers predefinidos, de um só to-
que, da interface do usuário.  Determine cotas para usuários e grupos de 
trabalho, para minimizar o excesso de  impressões e ajudar a reduzir cus-
tos operacionais. Insira assinaturas digitais, limite o acesso a documentos 
confidenciais, criptografe dados com algoritmos e use autenticação LDAP 
para ajudar na integridade dos documentos.  Com uma série de recursos 
de rede, os usuários podem trabalhar eficientemente de sua mesa ou em 
trânsito.  A Aficio MP C305 permite aos usuários imprimir diretamente de 
smartphones da maioria dos fabricantes, baixando seus aplicativos, para 
impressão conveniente, onde e quando necessário.   

 
 
 
Eficiência Que Se Comunica 

 
A MP C305 tem a possibilidade de mostrar resultados de impressão indi-
vidualmente, por usuário, ajudando-os a entender melhor seu comporta-
mento de impressão.   Este recurso destaca a quantidade de páginas que 
o usuário imprimiu, a taxa de cores dos documentos e a relação entre 
impressões duplex e combinadas, o que detalha o consumo total de pa-
pel.  Esta informação pode ser usada para gerenciar mais eficazmente os 
resultados de impressões e identificar oportunidades de minimizar o im-
pacto ambiental e economizar mais papel e custos.   



E S P EC I F I C A Ç Õ E S  D O  E Q U I P A M E N T O

Ricoh Aficio MP C305

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

www.ricoh.com.br

MP C 305 com
Bandeja de Um Escaninho

MP C 305 com Bandeja de
Papel P B 1050 Opcional

MP C 305 com duas Bandejas
de Papel PB1050 Opcionais

 
 

 

 

  

Ricoh Brasil S/A
Ricoh® e o logotipo Ricoh são marcas comerciais registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. O conteúdo deste 
documento e a aparência, recursos e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alteração de tempos em tempos sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os 
opcionais. Embora tenha sido tomado cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não faz representação ou garantia sobre a precisão, integridade ou adequação das 
informações aqui contidas, e não pode ser responsabilizada por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais podem variar dependendo do uso dos produtos e serviços e 
das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias dos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que os acompanham .  

Especif icaç ões Gerais  
C onfiguraçã o   De mesa  
E lem ento d e  Digita li-

zação  
Digitalização Sólida Unidimensional C olorida 
via CCD   

P roc es s o d e Impres s ão  Sistema de transferência eletrostática, revelação
a duplo componente; Método de 4 cilindros  

Memó ria do  Equipa-
men to  

1 G B  de RAM  

Veloci dade de Saí da 
(Cópia/Impr )  

Até 31 cpm (C arta)  

Tempo  da  1 ª Có pia PB:  6, 9 s egundos;  C ores: 10, 8 s egundos 
Tempo  de  Recuper ação

para M áquina Pr onta 
Menos de 23 s egundos (após ligar o interruptor 
principal)  

 Menos de 10 s egundos (do Modo Repou so)  
Res olução  de C ópia  600 x  600 dpi  
Ajus te  de  E xpo s ição   Manual e automático  
Cópias  M últiplas    Até 99  
Alime ntad or de  

Or iginais  (Pad rão) 
Alimentador Recirculad or Automático de 
Originais (ARD F) 

Capacidade  de  Or igi-
na is   

50 folhas  (ARD F)  

Tamanhos  de  Papel   Bandeja Padrão: A5(mei o-C arta) a C arta  
 Bandejas Opcionais: A5(m eio-C arta) a Ofício  
 Bandeja de Alimentação Manual: 

A5(meio-C arta) a Ofício  
 Unidade Duplex:  A5(meio-C arta) a Ofício  
Gr amaturas d o Papel Ban dejas Padrão:  60 a 163 g/ m²
 Ban dejas O pcionais: 60 a 163 g/ m² 
 Ban deja de Aliment. Man ual: 60 a 220 g/ m²  
 Unidade D uplex: 60 a 163 g/ m²  
Vidr o  de  ex po s iç ão Até O fício  
Capacidade  de  E ntrada  Padrão:  250 folh as  + 100 folh as   
 Bandeja de Alimentação Manual:  
 Opcional: 500 folh as  x 1 ou  2 Ban dejas  
Capacidade  de  Saída Padrão:  100 folh as   
 Opcional: 200 folh as  (total) com Ban deja de 

Um Esca ninho  
Tipos  de  Papéis

  
C omum, Reciclado, Co lorido, Timbrado,  
Pré-i mpresso  R esma,  C artão, Especial, 
Reve stido, à prova d ’água, C opiado no Verso, 
Meio Espesso , Espesso,  T ransparências*,  
Envelopes*, Et iquetas*  

Duple x A utomá tic o  Padrão  
Faixa  de  Z oom   25% a 400% em in crementos de 1%  
Esca las de  A mpliaçã o e 

Redu ç ão Pré -de �nidas:   
65% , 78% , 93% , 129% , 155%  

Dime ns ões (L x P  x A)
  

498 mm x  532 x  505 mm – incluindo o ARD F e 
o Painel de Operação  

Pes o   45 kg.  
E nergia  E lét rica  120V , 60H z,  15A 
Co ns umo de E ner gia   Menos de 1,3 K W (máx. ); 1W  (Modo Re pouso) 
TE C**   MP C 305SP – 1, 198 kW h/semana 
 MP C 305SP F – 1 ,231 kW h/semana  
Recursos  Pad rão

  
Troca Au tomática de Ban deja,  Rot açã o de Imagem,  
Temporizador de Desl igamento Automático,  
Combinar Có pia,   Alceamento Eletrônico,  Tem pori-
zador de Econ omia de En ergia,  Mod o Foto,  Cóp ia 
em Séri e,  Programas d e Trabalho,  Cód igos d e 
Usuário (1.000)  

Recurs os  O pcio nais  Servidor de D ocumentos 

*S omente Ban deja de  Alimentação Man ual. 
***C onsumo T ípico de E letricidade pe lo programa E NE R G Y S TAR . 
 
 

 
Especif icaç ões  da Impre s sora  
CP U  RM7035C  – 533MH z  
Capacidade  de  Me mó ria  Padrão : 1  GB   
Unidade  de Di s c o Rígido  Opcional: H D de 128 G B   
Lin gua ge ns  de  De sc ri-

ção de  Pági na 
Pad rão: PCL 5c/6 d a Adobe Original® Post Script ® 3™ 
Impress.  Direta de PDF,  P ictB ridge (opc.) 

R eso luç ão M á xima  d e 
Impres s ão  

1200 x  120 0 dpi  

Interface s Pad rão  Ethernet (10BASE -T/100B ASE -TX), US B 2. 0 
(Tipo A e B)  

Interface s Opcio nais  Red e L ocal s/  F io (IEEE 802. 11a/b/g), IEEE 1284, 
Ethernet Gigabit (1000B ASE -T), Blu etooth  

Pr otocolos  de Rede  TC P/IP  (IPv4 , IPv6 ), IPX/S PX (disponível co m 
Netware opcional)  

S is tema s  Oper acio nais 
de Rede 

Windows XP/Vista/S erver 20 03/Server  2008 /S erver 
2008R2/ 7;  Novell Ne tware 6.5;  UNI X F iltros para 
Su n Solaris 2 .6/7/8/9/10;  H P-UX 10. x/11.x /11iv2/ 
11iv3;  Red  Hat Linux E nterprise V4, V5, V6;  SC O 
OpenServer 5. 0.6/ 5.0.7 /6.0;   IBM AIX  Versão 5. 3, 
6.1, 7.1; SA P R/ 3,  3.x  ou mais,  mySAP,  ERP2004   
ou mais;  M ac OS X 10.2  ou mais,  Cit rix Metaframe 
XP/ Prese ntation Server 4, 5/XenApp 5.0, 6.0  

Utilitá rios   SmartDeviceMonitor for A dmin e C lient,  W eb 
SmartDeviceMonitor,  Web Image Monitor  

Outros  R ecur s os  d a  
Imp res so ra   

Padrão:  Impre ssão de Pá gina Separadora,  
Suporte a Bonjour,  C ódigo de C lassi�cação,  
Impressão Direta de P DF,   Simulação C LP,   
Suporte ao W indows Activ e Directory,  Suporte a 
DDNS,   Adoção de Fonte da PCL  Residente,  
Su porte a I mpress ora W S , 1200dpi,   Su porte a 
XPS Opcional,  Impressã o Direta de Mídia 
(Imprimir-de USB /SD),   Ava nço Automático de 
Trabalho,  Impressão Programada,  Email para 
Impressão,  PictBridge ,  I mpressão de Amos -
tra/Retida/Armazenada/ Locked Print,  Armazenar 
e Imprimir  

Especif icaç ões do Sca nner  
Velocidade  de  Digitali-

zação 
31 ipm a 200 dpi em PB  
31 ipm a 200 dpi em C ores  

Res ol. de D igita lização   100 a 600 dpi  
Área  de  Digita lização   Principal:  8, 5” (216 mm)  
 Su b: 14, 02"  (356 mm)  
Métod o  de  Co mpr es s ão  PB:  MH,  MR, MMR,  JPEG , JPE G2000,  JBI G2  
 Em C ores:   JP EG,  JPE G2000  
Modos de  D igita lização

  
PB:   Tex to,  Tex to/Traço,   Texto/Foto,  F oto, 
Escala de C inzas  

 em Co res:   Fo to,  ACS  Pa drão  
Interface s Pad rão  Ethernet 10BASE -T/100BASE -TX  
Interface s Opcionais  Rede Local sem Fio LA N (IEEE 802.11a/ b/g),  

Ethernet G igabit (100 0BA S E-T)  
Formatos  d e Arquivos

  
TIFF de Pág . Única/Diversas Págs .,  PDF  de Pág . 
Única/Diversas Págs .,  PDF Alta Comp ressão  Pág.  
Única/Diversas P ágs.  e PDF/ A de Pág. Ú ni-
ca/Diversas Págs .;  JPEG Pág. Única  

Modos de  D igita lização 
Su por tado s   

Digitalizar-para-Email (POP, SMTP, IMAP4) ;  
Digitalizar-para-Pa sta (SMB /FTP);  Digitalização 
TWAIN de R ede;  Digitalizar-para-Mídia (US B /S D)  

 
Recursos  Pad rão Digitalizar-para- USB/S D,  Cri ptogra�a de PDF,   

Enviar Eliminando Cor ,  (Fax e Digitalização  
Simultâneos ),  Digitalizar-para- PDF -A/ P DF 
Assinado digitalmente,   Digitalizar-para- Email/ 
SMB/FTP , Suporte a  LDA P  

Recursos  O pcio nais  Visualizar Antes da Tr ansmissão (T X Prev iew), 
Digitalizar-para-UR L, Digitalizar- para-Pas ta (NCP)  

Especif icaç ões do Fax  
Tipo  ITU-T (C ITT) G 3  
Circ uito   PSTN, PBX  
Resoluções   200 x  100,  200 x  200 dpi.   
Velocidade  do Modem   33, 6K  a 2. 400 bps  com R edução Au tomática  
Métod o  de  Co mpr es s ão  MH, MR, MMR,  JBIG  
Velocidade  da  Digitaliz .  2, 4 Segu ndos  
Velocidade  de  T ran s -

missão   
Aproximadamente 2 s egundos/página (200 x  100
dpi, JBIG)  

Memó ria  4 MB (aprox . 320 págin as)  
Ali m. Res erva da Me mór ia  12 h oras   
Dis c a gens Au to/Rápidas  200 (2. 000 com H D opcional)  
Dis c a gem  p/  Gr upo  10 gru pos (máx. 100 n úmeros  por grupo com H D

opcional) 
Teclas  Fu nç ã o de Usuá r.  3 teclas  
Recurs os  Pad rão  Deteção de Documentos mal Co locados, Veri�ca- 

ção Dupla de Ende reços de Destino,  SM TP  Direto,
Difusão em Sé rie,  E nvio de Faxes p ara E mail/ 
Pasta,  Internet Fax (T.37),*  IP Fax (T.38),*  LAN 
Fax,  Fa x Se m papel,*  S uporte a LDA P  

* R ecurso requer HD opc ional.  

Opcionais de Hardware  

Un ida de de  Alime ntaç ão de  Pa pe l PB 1050  (Opc .)  
T amanho do  P a pel  A5(meio-Carta) AB C,  Ofício ABC   
Gr ama turas do  Papel  60 a  163 g /m²  
Capacidade  de  Papel   500 folhas  x 1  ou 2  B andejas  
B ande ja  de  1 Escaninho B N1010 (Opc ion al)  
T amanho do  P a pel  A5(meio-Carta) AB C a O fício AB C 
Gr ama turas d o Papel  60 a  163 g /m² 
Capacidade  de  Papel   200 folhas  (total com a bandeja padrão)  

Opcionais Adicionais  
Unidade de Interface do C ontador (Tipo A),  Gabinete B aixo MP C3 05, Gabinete 
Médio MP C305,  Gabinete Alto MP C3 05,  Unidade Na vegador Tipo H,   Cart ão de 
Impressão Direta de Câmer a Tipo K,  Placa Ethernet Gigabit Tipo A,  Car tão J ava 
VM Tip o U,  Fone do telephone Tipo C550 2,  U nidade de Disco Rígi do Tipo C305 
Opcional,  Placa de interface IEEE 1284 Ti po A,  Unidade de Interface 802.1 1a/b/g 
Tipo J ,  Unidade de Interface Bluetooth Tipo D,  Unidade de S egurança d e Dados 
de C ópia T ipo G,   C onversor de Formato de Arquivo T ipo E ,  C artão S D pa ra 
Impressão Ne tWare Ti po J ,  Pacot e de F ontes Unicode para SAP 1 /10/100 
Licenças   

Nota:  Unidade de Disco Ríg ido Tipo C305 Opcional  inclui a  U nidade de 
Segu rança por S uperposição de Dados (DOSS)  e  a Cri ptogra�a de Da dos d o HD.

Segurança  
Recu rsos S uportados:  So bregravação de Dados d o HD,   Au tenticação :  Win dows/
LDAP/B ásica/C ódigo de Us uário/802.1. x Ca beada;  Cri ptogra�a:  Ca tálogo de 
Endereços/  Se nha de Autenticação /C omunicaç ões SS L/S/ MIME/  Com unicação 
IPSec/  Se nha para Locked Print/ HD,  De terminação de Cot as L imites,   SMTP 
sobre SS L,  Filtragem de IP,  Segu rança de Da dos da Có pia,  Kerb eros,  L i-
ga/Desliga Pro tocolos de Re de  

Alguns recu rsos  podem necessitar de ou tros opc ionais. 
 


