
Kompakt och kostnadseffektiv
mångsysslare



Slimmad och miljöveten multifunktion

Kompakta MP 171LN är en lätt mångsysslare till ett rimligt pris. Den här pålitliga multifunktionsenheten

för A4 är starkare än den ser ut och är utvecklad för att lyfta din produktivitet. Den har ett brett utbud av

funktioner till en behagligt låg total ägandekostnad. Dina arbetsgrupper kommer att ha gläde av snabb

utmatning och pappersbesparande dubbelsidiga utskrifter. MP 171LN har väldigt låg effektförbrukning och

liten miljöpåverkan. Skaffa dig en slimmad och grön kontorslösning med den här ultraeffektiva MFP:n.

Snabba 17 A4-sidor i minuten

Allt-i-ett: kopiering, utskrifter och nätverksskanning

Miljöanpassad teknik som sparar på energi och kostnader

Låg total ägandekostnad

Fjärrövervakning och nätverksuppkoppling

Flexibel mångsysslare
HÖJ PRODUKTIVITETEN

Med Aficio MP 171LN kan alla göra många saker samtidigt. Höj din produktivet med kort

uppvärmningstid, första utskrift efter max 7,5 sekunder och utmatningshastighet på 17 sidor i minuten.

Du får hög och pålitlig prestanda med den här robusta MFP:n. Delar med lång livstid garanterar maximal

driftstid.

SPARA PÅ VÄRDEFULLT UTRYMME

Kontorsutrymme är dyrt, så MP 171LN:s utrymmessnåla design ett plus. Vår avancerade teknik samlar

kraftfull kopiering, nätverksskanning och utskrifter i en kompakt design. Den får plats där den behövs

och ger lättillgänglig multifunktionalitet. Dina arbetsgrupper får de resurser de behöver med

ytrymmessnåla och kostnadseffektiva MP 171LN.

MINDRE OCH GRÖNARE

Slimmade MP 171LN och dess låga effektförbrukning tänker på miljön. Du skriver ut dubbelsidigt med

den standardinställda duplexfunktionen och som sparar papper och energi utan att tumma på

produktiviteten. Vår unika och energisnåla tonerproduktion hjälper oss att minska ditt koldioxidavtryck.

Så du förbrukar mindre energi när du använder den här supereffektiva MFP:n, vilket är snällare mot miljön

(och ditt eget slutresultat).

MINSKA KOSTNADERNA

Sänk din totala ägandekostnad med en enda, delad multifunktionsenhet. Med tillgång till MP 171LN:s

energieffektiva teknik sparar du pengar och gör en bra affär. Du sparar både på energi och

förbrukningsvaror när du tar bort onödiga fristående maskiner.



SKAPA PROFESSIONELLA DOKUMENT

Väck uppmärksamhet. Producera skarpa och professionella dokument - kostnadseffektivt och internt.

Med MP 171LN kan du skanna i färg och använda en stor mängd olika media. Du kan lägga in i stort sett

vilken bild som helst i dina rapporter, nyhetsbrev och brev. Sedan kan du skriva ut det färdiga dokumentet

på vald papperstyp och tjocklek.

ENERGY STAR-ANPASSAD

Du vet att du använder en energieffektiv enhet. MP 171LN is Energy Star-anpassad, i likhet med nästan

alla våra produkter. Den följer branschens standardkrav för energieffektivitet. Så du kan gläjas åt att

mindre CO2 släpps ut när energin till maskinen framställs.

SMART NÄTVERKSANSLUTNING

Upplev friheten med förbättrad kommunikation. Med nätverkskort som standard integreras MP 171LN

perfekt i ditt nätverk. Skanna i färg och skicka bilder över nätverket. Läs av och överför mätarställningar

automatiskt via @Remote.

LÄTTANVÄND

MP 171LN är mycket användarvänlig. Alla funktioner är lättillgängliga via en tydlig 4-raders kontrollpanel.

Den inbyggda controllern fungerar som en länk mellan MP 171LN och din PC. Den bearbetar effektivt

dina dokument. På så sätt kan du garanterat snabbare, billigare och enklare producera dina interna

dokument. Maskinen har fullständig åtkomst från framsidan, vilket spar tid vid underhåll.



ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive
ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella
produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna i den här
broschyren är inte riktiga fotografier och smärre skillnader avseende detaljer kan
förekomma.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Denna broschyr, dess
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www.nashuatec.com

För ytterligare information,
kontakta

KOPIATOR

Kopieringsprocess: Laserstråleskanning och elektrofotografisk
utskrift

Kopieringshastighet: 17 kopior per minut
Upplösning: 600 dpi
Antalsväljare: Max 99
Uppvärmningstid: Max 10 sekunder
Första sidan: Max 7,5 sekunder
Zoom: 50 - 200% (i steg om 1%)
Minne: Standard: 64 MB
Papperskapacitet: Standard: 1 x 250 arks papperskassetter

100-arks sidoinmatningsfack
Max: 1 350 ark

Papperskapacitet (utmatning): Standard: 250 ark (internt utmatningsfack)
ark

Pappersformat: Standardkassett: A5 - A4
Sidoinmatningsfack: A61  - A4
Duplex: A4

Pappersvikt: Standardkassett: 60 - 90 g/m²
Sidoinmatningsfack: 60 - 157 g/m²
Duplex: 64 - 90 g/m²

Mått (B x D x H): 485 x 450 x 371 mm
Vikt: Max 24 kg
Strömförsörjning: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Effektförbrukning: Drift: Max 900 W

Energisparläge: Max 35 W

SKRIVARE

Utskriftshastighet: 17 utskrifter per minut
Skrivarspråk/upplösning: GDI: 600 x 600 dpi
Gränssnitt: USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-Tx
Minne: 64 MB
Operativsystem: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/

Server 2008/Windows7

SKANNER

Avläsningshastighet: Svartvitt: 14 sidor/minut
Fullfärg: 6 sidor/minut

Upplösning: Standard: 100 - 300 dpi
Standard: 200 dpi

Originalformat: A5 - A4
Medföljande drivrutiner: Network TWAIN

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Toner: Svart: 7 000 ark

TILLVAL

Originallock
Autoreverserande dokumentmatare för 50 ark
Papperskassetter för 1 x 500 ark

1 Manuell inmating.

Nashuatec har konstruerat produkterna för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY
STAR för energieffektivitet.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellers
tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.


