Multifuncionais compactos e econômicos

MP 171/MP 171SPF

Multifuncionalidade adaptada ao seu escritório
Operação ininterrupta, segurança, controle de custos – são estas as vantagens esperadas de uma
solução de escritório. Os Aficio™MP 171/MP 171SPF satisfazem perfeitamente todas as suas necessidades.
Compactos mas rápidos, estes multifuncionais Ofício são mais robustos do que o seu tamanho
sugere. Desfrute de uma vasta gama de funções com um Custo Total de Propriedade competitivo.
Além disso, o MP 171SPF pode ser personalizado com o nosso SDK (Software Development Kit),
que agrega mais valor ao parque de equipamentos já existente.

• Cópia rápida (17 ppm).
• Duplex padrão.
• Funções de fax avançadas (MP 171SPF).
• Multifuncionalidade padrão (MP 171SPF).
• Práticas funções de digitalização (MP 171SPF).

Robustez compacta
DIGITALIZAÇÃO FLEXÍVEL (MP 171SPF, Opcional para MP171)
Os documentos são facilmente digitalizados, guardados e distribuídos com o scanner em cores do
multifuncional. Para poupar tempo, podem-se digitalizar até 50 folhas de uma só vez através do ARDF
padrão do MP 171SPF. Distribuição rápida e fácil garantida: digitalizar-para-e-mail, digitalizar-para-pasta
ou digitalizar-para-USB/cartão SD.

IMPRESSÃO EFICIENTE (MP 171SPF, Opcional para MP171)
Estes compactos MFPs da Ricoh oferecem sofisticadas funções de impressora. Para maximizar
a sua eficiência, utilize as funções de Impressão Armazenada/Armazenar e Imprimir. Evite o desperdício
de tempo e suprimentos causados por erros e testes de impressão.

PRODUTIVIDADE
• Reduzido tempo de aquecimento.
• Rapidez na primeira cópia (7,5 segundos ou menos).
• Produção de alta velocidade de 17 páginas por minuto.
• Poucos reabastecimentos com uma capacidade única de 1.350 folhas.

MP 171/MP 171SPF

SEGURANÇA (Opcional para MP171/MP 171SPF)
A distribuição digital é a norma, mas os aspectos de segurança fazem parte da realidade do dia-a-dia.
O MP 171SPF oferece a segurança que você precisa. A Unidade de Segurança por Superposição de Dados,
ou uma unidade de criptografia opcional, protegem o disco rígido do seu equipamento. Os documentos
internos são protegidos pelas funções de Impressão Bloqueada e Reter Impressão da impressora.

FAX G3 ROBUSTO (MP 171SPF)
• Seja notificado no caso de os documentos serem colocados ao contrário.
• Verifique, guarde e imprima mensagens de fax a partir do seu computador através do Web Image Monitor* (MP 171SPF).
• Evite o envio de mensagens de fax para o destino errado. Digite o número duas vezes ou envie após verificação.
*Necessário disco rígido opcional.

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE
A Ricoh utiliza materiais não tóxicos em todo o seu hardware. Os nossos métodos de produção
de toner de baixo consumo energético são únicos. Os Aficio™MP 171/MP 171SPF levam
a preocupação ambiental ainda mais longe. O seu consumo energético é muito reduzido e o seu
funcionamento é limpo e silencioso. Uma contribuição extra para uma atividade de negócios
sustentável é a sua unidade de duplex que vem como padrão.

MP 171/MP 171SPF
COPIADORA (ARDF estándar)

SCANNER (MP 171SPF, Opcional para MP171)

Processo de cópia:
Velocidade de cópia:
Resolução:
Cópias múltiplas:
Tempo de aquecimento:
Velocidade da
primeira cópia:
Zoom:
Memória:

Velocidade de digitalização: Cores: Máximo 10 originais por minuto a 200 dpi
Preto: Máximo 22 originais por minuto a 200 dpi
Resolução:
Máximo 600 dpi (TWAIN: 100 a 600 dpi)
Formato de original:
A5 - A4
Área de Digitalização:
8,5" (216 mm) x 14,02" (356 mm)
Formatos de saída:
TIFF, PDF, JPEG
Drivers fornecidos:
TWAIN de rede
Digitalizar-para-e-mail:
SMTP, TCP/IP (IPv4)
Endereços de destino:
Máximo 100 por trabalho
Destinos guardados:
Máximo 150
Livro de endereços:
Via LDAP ou localmente
Digitalizar-para-Pasta:
Protocolo SMB, FTP ou NCP
Destino:
Máximo 32 pastas por trabalho

Capacidade de entrada
de papel:

Capacidade de saída
de papel:
Formato de papel:

Gramatura do papel:

Duplex:
Dimensões (L x P x A):
Peso:
Fonte de alimentação:

Leitura a laser e impressão electrofotográfica
17 cópias por minuto
600 dpi
Até 99
Inferior a 10/30/30 segundos
Inferior a 7,5 segundos
50 a 200 % (em variações de 1%)
Padrão: 16MB(MP171)/640MB(MP171SPF)
Máxima: MP 171SPF: 640 MB + disco rígido de 80 GB
Padrão: 1 bandeja de 250 folhas
Bandeja de alimentação manual de 100 folhas¹
Máxima: 1.350 folhas
250 folhas
Bandeja de papel padrão: A5 a A4/5,5"x8,5" a 8,5" x11"
Bandejas de papel opcionais: A4 a Ofício/8,5"x11" a 8,5"x14"
Bandeja de alim. manual: A62 a Ofício/5,5"x8,5" a 8,5"x14"
Bandeja de duplex: A4 a Ofício/8,5"x11" a 8,5"x14"
Bandejas de papel: 60 a 90 g/m²/16 a 24 lb. Bond
Bandejas de papel opcionais: 60 a 90 g/m²/16 a
24 lb. Bond
Bandeja de alimentação manual: 60 a 157 g/m²/16 a
42 lb. Bond
Bandeja de duplex: 64 a 90 g/m²/20 a 24 lb. Bond
Padrão
485 x 450 x 371/481 mm/19,09" x 17,72" x 18,94"
Inferior a 29 kg (com ARDF)/63,93 lbs.(with ARDF)
120V, 60Hz, 8A

SOFTWARE (Opcional para MP171/MP171SPF)
Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™, DeskTopBinder™ Lite,
Web SmartDeviceMonitor™

FAX (MP 171SPF)
Circuito:
Compatibilidade:
Velocidade do modem:
Resolução:
Método de compactação:
Velocidade de leitura:
Capacidade de memória:
Backup de memória:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
Máximo 33,6 Kbps
200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (apenas envio)
MH, MR, MMR, JBIG
2 segundos
Padrão: 4 MB
Sim (12 horas)

IMPRESSORA (MP 171SPF,Opcional para MP171)

OUTROS OPCIONAIS

CPU:
RM5231 400MHz
Velocidade de impressão: 17 impressões por minuto
Linguagem da impressora/
resolução:
Padrão: PCL5e, PCL6
Opcional: PostScript®3™
Interface:
Padrão: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
Opcional:IEEE1284
Rede Local sem Fio (IEEE802.11a/b/g, suporte WPA)
Gigabit Ethernet
Memória:
640 MB + disco rígido de 80 GB opcional
Protocolo de rede:
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Ambientes suportados:
Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008
Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 ou posterior (modo nativo)
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5

MP 171/MP 171SPF: 1 bandeja de papel de 500 folhas (podem ser
instaladas no máximo 2 bandejas opcionais), puxador especial (apenas para bandeja
padrão), kit de interface para Contador.
HD: Disco rígido de 80 GB, Rede Local sem Fio, PostScript® 3™,
IEEE 1284, Unidade de Segurança por Superposição de Dados, Unidade de
Criptografia do HD, CartãoVM,
Digitalizar-para-SD/USB, Ethernet Gigabit, Soluções de software profissionais, Portal
de Comunicação Remota BN1.
¹ A bandeja de alimentação manual e a unidade de duplex não funcionam
em conjunto.
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Inserção manual.
A Ricoh concebeu estes produtos de modo a cumprirem as diretrizes
EC ENERGY STAR relativas à eficiência energética.
Para saber que modelos estão disponíveis, equipamentos opcionais e software,
consulte a Ricoh.

Certificação ISO9001: 2000 Certificação ISO14001
Todas as marcas e/ou nomes de produtos são designações comerciais dos respectivos
proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A
cor do produto em concreto pode diferir da cor apresentada no catálogo. As imagens
apresentadas neste catálogo não são fotografias verdadeiras e podem apresentar
pequenas diferenças de pormenor.
Copyright © 2009 Ricoh Brasil S/A.
Todos os direitos reservados. Este catálogo, o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem
ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou incorporados
noutros trabalhos, sem a prévia autorização escrita da Ricoh Brasil S/A
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