Trabalhe melhor e mais rápido

Desempenho multitarefa
Os MP 2851/3351/4001/5001 podem imprimir, copiar, digitalizar em cores, enviar faxes, distribuir e aplicar
acabamentos. Além disso, estes equipamentos tudo-em-um trabalham à velocidade de até 50 páginas por
minuto. Graças à nova plataforma de software App2Me da Ricoh, você poderá usufruir de maior
eficiência profissional e de uma utilização mais facilitada. Personalize a sua interação com o multifuncional
baixando Widgets. Nunca foi tão fácil fazer tudo com um único equipamento e, além disso, poupar tempo
e custos.
Produtividade: 28 a 50 páginas por minuto.
Eficiência: aplicativos para configurações personalizadas.
Economia de tempo: digitalização (em cores) e distribuição em um único passo.
Profissionalismo: unidades de acabamento, fax Super G3/IP e IPDS/Postscript®3™ opcionais.
Segurança e flexibilidade: proteção de dados e suporte a diversas mídias de impressão.

Um universo de possibilidades
IMPRESSÃO CONTÍNUA
Precisa de documentos rapidamente e em grande quantidade? Com os MP 2851/3351/4001/5001, as
impressões são produzidas imediatamente, graças ao pouco tempo de aquecimento e às altas velocidades
da primeira impressão. As altas capacidades de papel destes equipamentos – até 4400 folhas – permitem
trabalhar de forma ininterrupta. A sua produtividade pode ser aumentada ainda mais, uma vez que as
bandejas vazias podem ser reabastecidas durante a impressão.

PREPARADO PARA O APP2ME
Os equipamentos MP 2851/3351/4001/5001 são fornecidos com a plataforma de software App2Me
da Ricoh pré-instalada. Esta nova plataforma tecnológica executa Widgets, permitindo aos
usuários personalizar o modo como interagem com o seu multifuncional. Estes aplicativos de software
monotarefa são automaticamente detetados por qualquer equipamento multifuncional configurado
para o App2Me, que esteja instalado em um PC, laptop ou smartphone conectado. Pressione o botão
App2Me e os seus Widgets serão mostrados na tela colorida do MFP. Você poderá acessar rapidamente
à mais recentes ferramentas e aplicações disponíveis.
AMPLAS OPÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO
Digitalizar documentos para e-mail, diretório pessoal, pasta de rede ou FTP são operações diretas com os
MP 2851/3351/4001/5001. Digitalize em um único passo a partir do painel de operação com o GlobalScan
NX opcional: faça a operação de digitalização selecionando um botão no menu e pressione Start.

FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
Produza internamente conjuntos furados ou grampeados e folhetos.
Obtenha maior qualidade e maior rapidez no envio de faxes com o fax Super G3 profissional
e IP fax opcionais.
Melhore o fluxo de seus dados com o IPDS™ opcional.
Beneficie-se de uma melhor qualidade de impressão com o PostScript®3™ opcional.

FLEXIBILIDADE
Procura um equipamento que suporte vários tipos de mídias de impressão? Crie capas e panfletos em
papel grosso, de até 157 g/m² (MP 2851/3351) ou 220 g/m² (MP 4001/5001) ou imprima nos envelopes,
etiquetas, papéis timbrados e perfurados da sua preferência, de A5 a A3.

SEGURANÇA
A segurança é uma questão que se tem tornado cada vez mais importante. Evite a utilização abusiva de
dados apagando as informações temporárias do disco rígido. Proteja os documentos contra a sua cópia
não autorizada com a Copy Data Security Unit opcional, que adiciona uma marca d'água às impressões.
Envie faxes de forma protegida com uma funcionalidade de segurança em conformidade com o padrão
da indústria P2600*, o nível de certificação mais elevado.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
Na Ricoh trabalhamos para ajudá-lo a reduzir o impacto ambiental do seu escritório e baixar seus custos
Nossos equipamentos possuem características ecológicas e econômicas como a impressãoe a cópia duplex
em alta velocodade, modo economia de energia avançado e um maior rendimento do toner. Assim, poupa-se
em papel, tempo e energia ao mesmo tempo que se corta no desperdício e em custos. Além disso, os produtos
Ricoh cumprem com as diretrizes Energy Star. Isto significa que é produzido menos C02 ao fornecer a
energia necessária para o funcionamento dos equipamentos Ricoh.

COPIADORA
Processo de cópia:
Velocidade de cópia:
Resolução:
Tempo de aquecimento:
Velocidade da primeira cópia:
Memória:
Capacidade de entrada de papel:
Capacidade de saída de papel:
Formato do papel:
Gramatura do papel:
Dimensões (L x P x A):
Peso:
Fonte de alimentação:
Consumo de energia:

SCANNER
Digitalização com feixe laser e impressão
eletrofotográfica
28/33/40/50 cópias por minuto
600 dpi
22 segundos
4,5/4,5/4,1/3,5 segundos
Máx.: 768 MB + disco rígido de 40 GB
Máx.: 3100/3100/4400/4400 folhas
Máx.: 1625/1625/3625/3625 folhas
A5 - A3
52 - 157/157/220/220 g/m²
MP 2851/3351: 570 x 653 x 709 mm
MP 4001/5001: 670 x 677 x 910 mm
Inferior a 65/65/85/85 kg
120 V - 60 Hz
em Operação: Inferior a 1,4/1,4/1,5/1,5 kW

Resolução:
Interface:

Protocolo de rede:
Ambientes suportados:

Resolução:
Formato do original:
Drivers incluídos:
Digitalizar-para-e-mail:
Digitalizar-para-Pasta:

28/33/40/50 impressões por minuto
Padrão: PCL5e, PCL6
Opcional: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Máx. 600 x 600 dpi
Padrão: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100
base-TX, Opcional: IEEE 1284/ECP, Rede Local
sem Fio (IEEE 802.11a/g, suporte WPA),
Bluetooth, Gigabit Ethernet
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008, Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun®
Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2,
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 8.6 ou
posterior (OS X Classic), Macintosh X v10.1
ou posterior (OS X nativo), SAP® R/3® (3.x
ou posterior), mySAP ERP2004 ou posterior,
NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 ou
posterior)/6.0 (SP5 ou posterior)/6.5 (SP3 ou
posterior), IBM® iSeries / AS/400 utilizando
OS/400 Host Print Transform

em Cores: Máx. 37/37/39/39 ppm, tamanho A4
em P/B: Máx. 53/53/69/69 ppm, tamanho A4
Máx. 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi)
A5 - A3
Network TWAIN
SMTP, TCP/IP
Protocolo SMB, FTP, NCP (com segurança de
login)

SOLUÇÕES DE SOFTWARE
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

FAX (OPCIONAL)
Circuito:
Compatibilidade:

IMPRESSORA
Velocidade de impressão:
Linguagem da impressora:

Velocidade de digitalização:

Velocidade do modem:
Velocidade de digitalização:
Capacidade da memória:
Backup de memória:

PSTN, PBX
G3 ITU-T (CCITT), Internet Fax ITU-T (T.37),
IP Fax ITU-T (T-38)
Máx.: 33,6 Kbps
39/39/56/56 cpm (A4/SEF)
12 MB standard, máx. 44 MB
Sim

OUTROS OPCIONAIS
2 bandejas de papel para 500 folhas (MP 2851/3351), 2 bandejas de papel para
550 folhas (MP 4001/5001), LCT para 1200 folhas (MP 4001/5001), LCT para 2000
folhas, Bandeja de saída interna para 125 folhas, Bandeja interna de deslocamento
(MP 2851/3351), Un. de Acabamento de 500 folhas (MP 2851/3351), Un. de Acabamento de 1000 folhas, Un. de Acabamento de 3000 folhas (MP 4001/5001), Un. de
folhetos para 1000 folhas (MP 2851/3351), Un. de folhetos para 2000 folhas (MP 4001/
5001), Un. de furação (2/4 furos), Unidade Ponte, Un. de Segurança por Superposição
de Dados (DOSS), Un. de Segurança de Dados de Cópia, Un. de Criptografia do HD,
Conversor do Formato de Arquivos, Navegador, Suporte para o Contador Chave, Un.
de interface para Contador, GlobalScan NX, Kit de Adaptação para Pessoas com Necessidades Especiais (MP 4001/5001), Carimbo do fax, 2.ª porta Super G3, Armário
inferior, Leitor para autenticação de cartões, Soluções de software profissionais

A Ricoh projetou estes produtos de forma que cumpram com as diretrizes
EC ENERGY STAR, relativas à eficiência energética.
Para saber mais sobre modelos, opcionais e software disponíveis, consulte a
Ricoh.

Certificação ISO9001 e ISO14001
Todos as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos
proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A
cor do produto real pode variar da cor apresentada neste folheto. As imagens neste folheto
não são fotografias verdadeiras, podendo haver ligeiras diferenças de detalhes.
Copyright © 2009 Ricoh Brasil S/A. Todos os direitos reservados. Este folheto, seu
conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em
parte ou no seu todo e/ ou incorporados em outros trabalhos, sem a prévia autorização
escrita da Ricoh Brasil S/A.

www.ricoh.com.br

