
Rápida cópia digital até A3



Optimize o seu fluxo de cópia

Com uma produção de 19 páginas por minuto, a copiadora digital A3 Aficio™MP 1900 melhorará

significativamente o seu fluxo de trabalho. Este equipamento altamente eficiente possui um tempo de

aquecimento inferior a 10 segundos e a primeira impressão está pronta em menos de 6,5 segundos. O

painel de operação é fácil de utilizar. Botões grandes, LEDs claros e teclas fáceis de localizar encaminhá-

lo-ão facilmente ao longo de cada trabalho de cópia.

Produtividade: 19 páginas por minuto (A4/Carta).
Curto tempo de aquecimento: menos de 10 segundos.

Simplicidade: painel de operação claro e conciso.

Eficiência: alceamento eletrônico e função "digitaliza uma vez, copia muitas".

Flexibilidade: suporta papel A6 a A3, de 52 a 162 g/m².

Simplesmente eficiente
RÁPIDA

Esta copiadora aquece rapidamente - em menos de 10 segundos. Ao fim de apenas 6,5 segundos você
tem sua primeira cópia. Com uma produção de 19 páginas por minuto, a MP 1900 não o fará esperar

quando precisar rapidamente de documentos com várias páginas.

EFICIENTE

Melhore o seu fluxo de trabalho com o ADF opcional com capacidade para 30 originais. Para gramaturas

e formatos de papel especiais, utilize a prática bandeja de alimentação manual padrão. Raramente será
necessário parar para reabastecer, graças à capacidade de 350 folhas.

INTUITIVA

Esqueça os manuais de usuário e procedimentos complicados. Em vez disso, utilize o painel de operação
fácil e intuitivo, que o encaminhará naturalmente ao longo de todos os seus trabalhos de cópia. Os

reabastecimentos de papel são igualmente simples: o puxador especial opcional facilita bastante a abertura

da bandeja.



INTELIGENTE

A MP 1900 digitaliza os originais uma vez e guarda-os na memória. Todas as cópias subsequentes são

produzidas a partir daí. A função de alceamento electrônico coloca as suas cópias em práticos lotes, para

que possam ser distribudas imediatamente.

CAPACIDADE DE A3

Procurando uma solução fácil para copiar suas aplicações em A3? Com a MP 1900, copiar um original

diretamente em A3 não podia ser mais fácil. Alimente originais em papel em lotes pelo Alimentador
Automático de Originais opcional. Livros e revistas podem ser digitalizados pelo vidro de exposição.

FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL

Na Ricoh, nós o ajudamos a reduzir o impacto ambiental do seu escritório e baixar seus custos. Nossos
produtos possuem funcionalidades ecológicas e econômicas como, por exemplo, baixos tempos de
aquecimento. Assim, poupa-se energia e os custos são reduzidos. Além disso, os produtos Ricoh

cumprem com as diretrizes Energy Star. Isso significa que é produzido menos CO2 para fornecer a energia

necessária para o funcionamento dos equipamentos 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, 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 em outros trabalhos, sem a prévia autorização

por escrito da Ricoh Brasil S/A.

www.ricoh.com.br

COPIADORA

Processo de cópia: Digitalização com feixe laser e impressão
eletrofotográfica
Impressão a seco de revelação bi-
componente

Velocidade de cópia: 19 cópias por minuto
(18 cpm na cópia de 1 para 1)

Resolução: 600 dpi
Multicópia: Até 99
Tempo de aquecimento: Inferior a 10 segundos
Velocidade da primeira cópia: Inferior a 6,5 segundos
Zoom: 50 - 200% (em incrementos de 1%)
Memória: 16 MB
Capacidade de entrada de papel: Padrão: 1 bandeja de papel para 250

folhas
Bandeja de alimentação manual de 100 folhas
Máximo: 350 folhas

Capacidade do ADF Opcional:          30 folhas
Capacidade de saída de papel: Padrão: 250 folhas (bandeja interna)
Formato do papel: Bandejas de papel: A5 a A3

Bandeja de alimentação manual: A6 a A3
Gramatura do papel: Bandejas de papel: 60 a 90 g/m²

Bandeja de alimentação manual: 52 a 162 g/
m²

Escalas de ampliação/redução: 4 de redução, 3 de ampliação
Dimensões (L x P x A): 550 x 568 x 420 mm
Peso: 35 kg ou menos
Fonte de alimentação: 120 V, 60 Hz
Consumo de energia: Inferior a 1,28 kW

SUPRIMENTOS

Toner preto: 9000 folhas1

OPCIONAIS

Tampa do vidro de exposição
ADF para 30 folhas
Puxador especial
Grande gabinete

1 Com 6% de cobertura.

A Ricoh concebeu este produto de modo a satisfazer as diretrizes EC ENERGY
STAR relativas à eficiência energética.

Para saber mais sobre modelos, opcionais e software disponíveis, consulte a Ricoh.


