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Utför mer, snabbare – från början till slut

Öka effektiviteten i verksamheten med denna exklusiva smarta multifunktionsenhet, utformad för att du

ska kunna få mer gjort. MP C501SP erbjuder en imponerande utskriftshastighet på 50 sid/min, stort

pappersmagasin, integrerad efterbehandlare och ryktbar hållbarhet. Redo att användas inom 1,0

sekunder och med en lättanvänd 10,1 tum stor smart användarpanel (SOP) med Ricoh Smart Integration.

Det betyder att enheten alltid ligger i framkant med appar som antingen är förinstallerade eller finns redo

att installeras från molnet för ett mer effektivt arbetsflöde.

Utskriftshastighet 50 sid/min

Interna efterbehandlingsmöjligheter

Åtkomst till molnbaserade appar och lösningar

Dela dokument enkelt med mobilen och molntjänster

Låg energiförbrukning (TEC)



Utför mer – arbeta tillsammans 

Med MP C501SP får du ut det mesta av din investering i Ricohs
utrustning, tillsammans med andra Ricohmaskiner för en enhetlig
kompatibilitet, inklusive ett gemensamt gränssnitt. Öka
produktiviteten med delade, lättanvända appar och en mobil
uppkoppling för att skriva ut, kopiera eller skanna till och från
smarta enheter.

Produktivitet under hög belastning

Finesser som interna efterbehandlingsmöjligheter betyder att du
kan lita på att denna MFP kommer att prestera under de mest
påfrestande arbetssituationer. Den är utrustad med funktioner som
skapar mervärde, bl.a. avancerad pappersutmatning med
sortering, stapling och häftning samt dubbelsidig skanning.

Arbeta hållbart

MP C501SP är utformad med miljö och hållbarhet i åtanke. Dess
energisparande teknologi innebär att den använder sig av märkbart
mindre energi än många andra modeller på marknaden.
Energibesparing är viktigt för ett företags verksamhet, det minskar
användarkostnaderna och ger ett kraftfullt stöd för verksamhetens
prestationer.



MP C501SP
TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Uppvärmningstid (sekunder) 24
Första utskriftssidan svartvitt
(sekunder)

4

Första utskriftssidan:fullfärg
(sekunder)

5,7

Utskriftshastighet (sidor/minut) 50
Vikt (kg) 103,4
Mått: B x D x H (mm) 587 x 685 x 963
Strömkälla 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR

Kopieringsprocess Tandemmetod med 4 trummor, elektrofotografisk utskrift och tvåkomponentstoner
Flersidig kopiering Max 999 kopior
Upplösning 600 dpi/4 bit

SKRIVARE

Skrivarspråk: standard PCL5c, PCL6(XL), PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)
Skrivarspråk: tillval Genuin Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct från Adobe®
Upplösning: max (dpi) 1 200 x 1 200/2 bit
Gränssnitt: standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A
Gränssnitt: tillval Dubbelriktad IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB 2.0 trådlös, Extra NIC (port 2)
Windows®-miljöer Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Mac OS-miljöer Macintosh OS X v10.10 eller senare
UNIX-miljöer UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp
SAP® R/3®-miljöer SAP® R/3®, SAP® S/4®
Andra miljöer som stöds AS/400® med OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SKANNER

Skanning (opm) Max. 110 (simplex)/180 (duplex)
Upplösning: max (dpi) 1 200

FAX

Kompatibilitet ITU-T (CCITT) G3, extra G3 (tillval)
Överföringshastighet (sekunder) 3
Modemhastighet: max (kbps) 33,6

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat A4, A5, A6, B5, B6
Papperskapacitet: max (ark) 2 300
Papperskapacitet (utmatning):
standard (ark)

500

Pappersvikt (g/m²) 52 - 300

MILJÖ

Effektförbrukning: max (kW) Max 1,85
Viloläge (W) Max 0,84
TEC (kWh) 2,6

TILLVAL

2 kassetter för 550 ark, internt utmatningsfack, Cabinet, intern efterbehandlare, hålslagskit, G3 Interface Unit, Fax connection unit, Fax memory, IEEE 802.11a/g/n,
IEEE 1284 Interface, Bluetooth Interface, XPS Direct Print, Postscript3 (genuine), Camera Direct Print Card, filformatskonverterare, OCR-enhet, utökad säkerhet för
hårddisk, DataOverwriteSecurity Unit, NFC-kortläsare, inbyggd smartkortläsare, USB-server, utökat USB-kort, fäste för nyckelräkneverk, räkneverksgränssnitt, Memory
Unit, ADF-handtag, Unicode fontpaket för SAP, Paper Clamp

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Toner: svart (utskrifter) 14 000
Toner: cyan/magenta/gul
(utskrifter)

12 000

Kontakta din lokala återförsäljare för information om modellers
tillgänglighet, tillval och programvaror.

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
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detaljer.
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