
Rápidas e eficientes



Acelere a produção de documentos

As Aficio™MP C3001/MP C3501 são impressoras multifuncionais confiáveis, projetadas para melhorar o 
fluxo de trabalho em ambientes de escritório. Aumente a velocidade e a eficiência de suas operações como 
uma rápida primeira cópia, produção em cores de alta velocidade, impressão por USB/SD e um alimentador 
de envelopes opcional. A eficiência no escritório é aumentada ainda mais e a facilidade de operação é melhora-
da com a nova plataforma de software App2Me da Ricoh. Grande variedade de elementos gráficos - "Widgets"
 - permitem a personalização para usuários móveis. Especificações ambientais excepcionais incluem o 

Alta velocidade de impressão/cópia - 30/35 páginas em cores por minuto (A4 ou Carta).
Otimize a gestão de custos de impressão - use o estabelecimento de cotas.
Imprima de USB/SD (opcional) - não é necessário um PC.
Altamente versátil - imprima em papel espesso, até 300 g/m².
Fique em segurança com os recursos de criptografia e de sobregravação do HD.

As soluções avançadas para o seu problema

REDEFINA A PRODUTIVIDADE

Uma alta velocidade de 30/35 páginas por minuto e um tempo de aquecimento de somente 23 segundos 
põe seu escritório para funcionar eficientemente. A recuperação do modo repouso é igualmente 
impressionante: meros 13 segundos. A maciça capacidade de manuseio de papel chega a 4.400 folhas. 
Se você só usa a impressão duplex ocasionalmente, poupe tempo passando simplesmente para a bandeja 

MELHORE A GESTÃO DE CUSTOS

Economize e reduza seu impacto ambiental com o estabelecimento de cotas. Determine e gerencie a 
quantidade de produção por cada indivíduo ou grupo. Obtenha uma visão geral da utilização de todos 
em seu escritório e reduza o Custo Total de Propriedade.

CONVENIENTE E RÁPIDA

Imprima arquivos fácil e diretamente a partir de um "pendrive" de memória USB ou cartão SD. Basta inserir 
a memória USB ou o cartão SD na entrada para USB/SD opcional. Imprimir desta forma - sem um PC - 
poupa muito tempo (formatos imprimíveis:  PDF, JPEG e TIFF).

TOTAL VERSATILIDADE 

Você pode imprimir em papéis de até 300 g/m². As Aficio™MP C3001/MP C3501 são, portanto, ideais para 
a rápida execução de itens impressos em papéis espessos, como mala direta ou material de Ponto de Venda.

menor consumo energético de sua classe.

de alimentação manual.



SEGURANÇA AMPLIADA

As Aficio™MP C3001/MP C3501 aderem ao mais alto nível de segurança disponível no mercado atual-
mente. A Criptografia do HD, padrão, codifica os dados que são gerados nos equipamentos.  Com a Segu-
rança por Sobregravação de Dados (DOSS) todos os dados temporários no HD do equipamento podem 
ser sobregravados. Outro recurso de segurança é a digitalização para Webmail (SMTP sobre SSL), que 

FÁCIL DE USAR

As Aficio™MP C3001/MP C3501 vêm com a plataforma de software App2Me da Ricoh. Esta plataforma de 
tecnologia inovadora roda os elementos gráficos (Widgets) da Ricoh, permitindo aos usuários móveis per-
sonalizar sua forma de interação com o MFP.  Estes aplicativos de software de tarefas simples são automa-
ticamente detectados por qualquer MFP equipado com App2Me, uma vez que estejam instalados em um PC 
ou laptop conectados. Uma vez detectados, os Widgets do usuário serão mostrados diretamente no painel 

ECOLÓGICAS

Na Ricoh nós o ajudamos a baixar o impacto ambiental de seu escritório e ainda reduzir seu custos. 
A MP C3001/MP C3501 possui recursos ecológicos e econômicos, como o duplex, o modo de repouso 
de consumo ultra baixo, maior rendimento do toner e baixo TEC (Consumo Típico de Energia) Este equi-
pamento também pode usar o Modo Econômico, uma configuração que pode ajudar significativamente 
a reduzir o consumo de energia.  Para um rápido tempo de aquecimento, o equipamento incorpora o 
sistema de rolo de fusão IH.  Além disso, os produtos da Ricoh são compatíveis com "Energy Star".  

protege totalmente as informações digitalizadas.

de operação do MFP, proporcionando fácil acesso às mais recentes ferramentas e aplicativos disponíveis. 

Isto significa que menos CO2 é produzido para fornecer a energia necessária para operação dos equi-

pamentos Ricoh.



Certificado ISO9001, certificado ISO14001. 

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos 
proprietários. As especificações e aparência externa estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. A cor real do produto pode variar da cor mostrada neste folheto. As imagens deste
 folheto não são fotos reais e podem aparecer pequenas diferenças de detalhes.

Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc. Todos os direitos reservados. Este folheto, 
seu conteúdo e/ou layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte 
ou no total e/ou incorporados em outros trabalhos sem prévia permissão por escrito da 

www.ricoh-latinamerica.com

COPIADORA

Processo de cópia:                          Digitalização a laser e impressão 
eletrofotográfica

Velocidade de cópia:                       Em cores: 30/35 cópias p/minuto (A4 ou Carta)
PB: 30/35 cópias p/minuto (A4 ou Carta)

Resolução: 600 dpi
Cópias múltiplas:                             Até 999
Tempo de aquecimento:                  23 segundos
Velocidade da 1a cópia:                   Em cores: 7,8 segundos

PB: 4,9 segundos
Zoom: 25 a 400% (em incrementos de 1%)
Memória: 1,5 GB (padrão)
HD: 160 GB (padrão)
Capacidade de Entrada de Papel:    Padrão: 2 Bandejas de Papel de 250 Folhas

1 Bandeja de alimentação manual de 100 folhas
Máxima: 4.400 folhas

Capacidade de saída de papel:        Máxima: 1.625 folhas
Tamanhos do papel:                        A6 - A3
Gramaturas do papel:                      Bandejas de papel: 60 a 256 g/m²

Bandeja de alimentação manual: 60 - 300 g/m²
Unidade Duplex: 60 - 169 g/m²

Duplex: Padrão
Dimensões (L x P x A): 670 x 671 x 760 mm
Peso: Menos de 120 kg (com ARDF)
Alimentação elétrica:                       120V - 127V, 60Hz
Consumo de Energia:                       Em operação: Máximo 1.584 Watts ou menos

Modo economia de energia: 92 W
Modo Repouso: 1,2 W

TEC: 1620Wh / 1830Wh

IMPRESSORA

Velocidade de impressão:               Cores: 30/35 impres. por minuto (A4 ou Carta)
PB: 30/35 impres. por minuto (A4 ou Carta)

Linguagens da impressora:             Padrão: PCL5c, PCL6 (XL)
Opcionais: Adobe® PostScript® 3™, IPDS

Resolução: Máxima: 1.200 x 1.200 dpi
Interface: Padrão: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

USB 2.0, Interface USB Host
Opcional: IEEE 1284/ECP Bidirecional,
Rede Local sem Fio (IEEE 802.11a, b, g, 
suporte a WPA), Ethernet 1000 base-T, 
Entrada para USB 2.0/SD

Protocolos de Rede: TCP/IP, IPX/SPX
Ambientes suportados: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008/Server 2008R2, Novell®
NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10,
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, 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/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 ou mais
(OS X nativo), IBM® System i5™ HPT, SAP®
R/3®, Gateway NDPS, AS/400® usando OS/
400 Host Print Transform, Citrix

SCANNER

Velocidade de Digitalização:            PB /  em Cores: Máximo de 51 originais por 
minuto (ABL*, A4/Carta, 200 dpi)

Resolução:                                      Máxima 1.200 dpi (somente digitalização TWAIN)
Tamanho do Original:                      A5 - A3
Formatos de Saída:                         PDF/JPEG/TIFF/PDF de Alta Compressão
Drivers do pacote:                           TWAIN de Rede
Digitalizar para e-mail:                    SMTP, POP3
Endereços de destinatários:            Máximo de 500 por trabalho
Ender. de destino armazenados:      Máximo de 2.000
Catálogo de endereços:                    Via LDAP ou localmente no Disco Rígido
Digitalizar para pasta:                      SMB, FTP, NCP
Destinatários:                                  Máximo de 50 pastas por trabalho

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPCIONAL)

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax,

ITU-T (T.38) IP fax
Velocidade do Modem:                    Máxima: 33,6 Kbps
Resolução: Padrão/detalhada: 200 x 100/200 dpi

Máxima: 400 x 400 dpi (opcional)
Método de Compressão: MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade da digitalização:            1,2 segundo (A4, ABC** padrão/modo detalhe);
Capacidade de memória: Padrão: 4 MB

Máxima: 28 MB
Reserva de Memória:                      Sim

OUTROS OPCIONAIS

Cobertura do vidro de exposição, Alimentador Recirculador de Originais de 50 folhas, 
Alça do ADF; Gabinete Baixo; Base de Rodízios; bandeja de papel de 550 folhas; 2 
bandejas de papel de 550 folhas; bandeja de alta capacidade lateral de 1.200 folhas; 
bandeja de alta capacidade de 2.000 folhas; Unidade Ponte; Unidade de Acabamento 
de 500 folhas; Unidade de Acabamento Multibandeja de 1.000 folhas; Unidade de 
Acabamento de Livreto de 1.000 folhas; Diversos kits de furação, 2a porta G3, Unidade 
de Memória do Fax; Suporte do Contador Chave; Porta de Comunicação Remota, 
GlobalScan NX, Cartão de Impressão Direta da Câmera; Pacote de autenticação por 
cartão; Entrada para USB 2.0/Cartão SD; Pacote de Fontes Unicode para SAP, Soluções 

A Ricoh projetou este produto de forma a atender às diretrizes Energy Star 
relativas à eficiência energética.

Para disponibilidade de modelos, opcionais e software, consulte seu fornecedor 
Ricoh local.

profissionais de software.

Ricoh Latin America, Inc.

(*) ABL = Alimentação pela Borda Longa

(**) ABC = Alimentação pela Borda Curta


