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Enkel drift och hög produktivitet

Affärer kan vara komplexa och utmanande men MP C2011SP gör kontorsarbetet lättare med funktioner 

för hög produktivitet och enkel användning. Den kompakta enheten är bäst i sin klass och erbjuder 

avancerade funktioner för multifunktionell drift. Denna flexibla MFP skriver ut A3 i fullfärg och har två 

stora kassetter för en hög papperskapacitet. Den låga energiförbrukningen gör MP C2011SP ekonomisk i 

drift och miljöanpassad, en kombination av utmärkt prestanda och prisläge.

Utskriftshastighet: 20 sid/min

Skanna till flera mottagare för enkel dokumentdistribution

Papperskapacitet på 2 300 ark möjliggör långa körningar

Dubbelsidig utskrift minskar pappersförbrukning och kostnader

Enkel mobil utskrift med appen Ricoh Smart Print & Scan



Sofistikerade funktioner och hög kvalitet

Hög produktivitet för arbetsgrupper

Avancerad skanning

Flexibel pappershantering och
superb bildkvalitet

Miljöanpassad design

Välj Ricohs MP C2011SP för att få mer gjort på 
kortare tid. Den har en snabb återställningstid vilket
gör att den är redo när du är redo. Automatisk
jobbprioritering gör att utskriftsjobb som är klara för 
utskrift går före i utskriftskön om det finns jobb som
har avbrytits pga fel eller andra orsaker. Plus att
kontrollpanelen guidar dig steg-för-steg för enklare
och snabbare borttagning av pappersstopp.

Flexibla Ricoh MP C2011SP låter dig dela dina 
bästa idéer på ett bra sätt. Sofistikerad skanning 
innebär skanning till mediakort, e-post, mapp och 
andra mottagare så att det kan delas med vem som
helst när som helst. Komprimera filformat för
fullfärgsskanning och skicka dem utan att 
kompromissa med bildkvaliteten. Dra nytta av 
Distribuerad skanningshantering (DSM) som gör att
du kan automatisera flera skanningsfunktioner och
skapa regler och förbättra produktiviteten.

Professionella utskrifter garanteras med en 
bildkvalitet på 1 200 x 1 200 dpi. Användare kan 
skanna och kopiera tvåsidigt, t ex ett körkort, på ett
pappersark. Pappersvikter på max 300 g/m²
(duplex: 169 g/m²) kan användas och med två 
tillvalskassetter får du en kapacitet på hela 2 300
ark. Det är dessutom möjligt att mata kuvert från
den andra kassetten.

Påverka kunder - och miljö. MP C2011SP har 
funktioner för väldigt låg energiförbrukning. Den
kan programmeras att stängas av när den inte
används. Den återställs på mindre än 8 sekunder
från viloläget vilket hushåller med resurser och 
behåller en hög produktivitet. Den innovativa PxP-
tonern fixerar vid lägre temperatur vilket ger lägre
energiförbrukning och lägre driftskostnad. Nå dina 
miljömål med en skärm som visar statistik över hur
stor andel miljöanpassade dubbelsidiga utskrifter
företaget/varje användare förbrukar.
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TEKNISK SPECIFIKATION

Uppvärmningstid: 19 sekunder
Första utskriftssidan: Fullfärg: 7,7 sekunder

Svartvitt: 5,5 sekunder
Utskriftshastighet: Fullfärg: 20 sidor/minut

Svartvitt: 20 sidor/minut
Minne: Standard: 1,5 GB

Max: 1,5 GB
HD: 250 GB
Mått (B x D x H): 587 x 685 x 913 mm
Vikt: 81 kg
Strömkälla: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Kopieringsprocess: Tandemmetod med 4 trummor,
elektrofotografisk utskrift och
tvåkomponentstoner

Flersidig kopiering: Max 999 kopior
Upplösning: 300 dpi
Zoom: Från 25% till 400% i steg om 1%

Skrivarspråk: Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF
direktutskrift, Mediautskrift
(JPEG/TIFF)
Tillval: Adobe® PostScript® 3™,
PictBridge

Upplösning: 1 200 x 1 200 dpi
Gränssnitt: Standard: USB 2.0SD-

kortplatsEthernet 10 base-T/100 base-
TXEthernet 1000 Base-T
Tillval: Trådlöst LAN (IEEE
802.11a/b/g/n)

Nätverksprotokoll: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljöer: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 
2003R2, Windows® Server 2008, 
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Mac OS-miljöer: Macintosh OS X Native v10.5 eller
senare

UNIX-miljöer: UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Novell® Netware®-miljöer: v6.5 eller senare
SAP® R/3®-miljöer: SAP® R/3®

Skanningshastighet: Max 54 original per minut
Upplösning: Max: 600 dpi
Originalformat: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Medföljande drivrutiner: Network TWAIN
Skanna till: E-post, Mapp, USB, SD-kort

Rekommenderat pappersformat: Standardkassett(er): A3, A4, A5, A6,
B4, B5, B6

Papperskapacitet: Max: 2 300 ark
Papperskapacitet (utmatning): Max: 500 ark
Pappersvikt: 52 - 300 g/m²

Effektförbrukning: Max: 1 700 W
Klar-läge: 56,6 W
Viloläge: 0,59 W
TEC (Normal elkonsumtion): 0,7 kWh

Standard: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

ADF-handtag, 1 kassett för 550 ark, 2 kassetter för 550 ark, Underskåp,
Skåp, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Räkneverksgränssnitt,
Filformatskonverterare, Fäste för nyckelräkneverk, Säkerhetsenhet för
kopieringsdata, SRA3-enhet, Fäste för tangentbord

ISO9001-certifierad, 
ISO14001-certifierad, 
ISO27001-certifierad
Alla märkes- och/eller 
produktnamn är registrerade 
varumärken och tillhör 
respektive ägare. 
Specifikationer och utseende 
kan ändras utan föregående 
meddelande. Färgen på den 
verkliga produkten kan skilja 
sig från den som visas i 
denna broschyr. Bilderna i 
den här broschyren är inte 
verkliga fotografier och kan 
skilja sig något avseende 
detaljer.
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Euorpe PLC.


