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PREDSTAVITEV

Aficio MP C300/MP, C300SR/MP, C400/MP in C400SR

Prihranite na prostoru in stroških
..Ricoh je predstavil štiri nove kompaktne in varčne večopravilne naprave, Aficio MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR..

Ricoh Europe (Nizozemska) BV je danes začel s
prodajo Aficio ™ MP C300, MP C300SR, MP C400
in MP C400SR. Te kompaktne in uporabniku prijazne večopravilne naprave (MPFs) proizvedejo
barvne ali črno-bele A4 izpise z impresivno hitrostjo 30 oz. 40 strani na minuto. Naprave so
napravljene tako, da prihranijo prostor, energijo
in stroške. Nudijo nizke skupne stroške lastništva
(TCO), visoko produktivnost in nizko porabo
energije. Uporabniku omogočajo enonostavno
uporabo in izboljšan obseg rešitev in varnosti
tiskanja.
»Z MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR
zdaj Ricoh nastopa v segmentu med A3 in A4
napravami, z željo zadovoljiti spreminjajoče potrebe strank. Te večoopravilne naprave zagotavljajo veliko uporabnost, izboljšano varnost tiskanja in napredne programske rešitve ter nižji
TCO,« pravi Kentaro Fukutomi, produktni vodja
pri Ricoh Europe.
Aficio ™ MP C300/MP C300SR/MP C400/MP
C400SR so uporabniku enostavne naprave, z velikim barvnim panelom na dotik, z možnostjo
nagibanja za boljšo vidljivost. Omogočajo hitro
nastavitev kopiranja, tiskanja, skeniranja, faksiranja ter dokončevanja (MP C300SR/MP C400SR),
za ogrevanje za prvi izpis je potrebnih le 50 sekund. Barvni ali sivinski izpisi so narejeni z enako visoko hitrostjo 30 (MP C300/MP C300SR)
in 40 (MP C400/MP C400SR) A4 strani na minuto. Neprekinjeno delo je zagotovljeno z zalogovniki z največjo skupno zmogljivostjo
2.300 listov. Skenirani dokumenti so hitro dostavljeni na različne destinacije, ki vključujejo e-pošto, strežnike ali spletne strani. MP
C300SR/MP C400SR
lahko dokumente
samodejno spenja, če je ta možnost izbrana na zaslonu naprave. Za tiskanje sedaj ni več potreben vklop vašega PC-ja, saj
je tiskanje omogočeno tudi
preko USB in SD vhoda na sami
napravi.
Drug edinstven vidik MP C300/
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MP C300SR/MP C400/MP C400SR je stopnja, do
katere se lahko osebno personalizirajo te naprave. Tako imajo prednaloženo programsko aplikacijo Ricoh App2Me. App2Me, ki je zasnovana
tako, da je delo kar najbolj priročno za zaposle-

ne delavce, za delo iz različnih lokacij. Ni važno
kje, Ricoh App2Me uporabniki obdržijo
svoje osebne nastavitve za delo z več
funkcijsko napravo tako iz osebnega računalnika, prenosnega računalnika ali združljivega
pametnega telefona. Nastavitve so prikazane
neposredno na zaslonu večopravilne naprave,
kar zagotavlja hiter dostop do najnovejših orodij
in aplikacij.
Za ohranitev zaupnosti imajo naprave obsežne
varnostne funkcije. Tako se naprimer do vnosa
vašega osebnega gesla datoteka ne natisne.
Lahko se tudi določijo omejitve za posameznega uporabnika, kot je na primer tiskanje teksta
samo črno-belo ali pa celo onemogočanje posameznih uporabnih funkcij. Poleg tega je možno določiti posamezne ali skupinske kvote tiskanja ali pa spremljanje porabe.
Kot pri vseh proizvodih je tudi tu glavni poudarek Ricoha zmanjšanje vpliva na okolje. Funkcije,
kot so hitro obojestransko tiskanje in kopiranje
ter večji tonerski doprinos, uvrščajo Aficio ™ MP
C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR med
okolju prijazne in finančno varčne naprave.
Funkcija ultra-low sleep režim mirovanja prispeva k nizki porabi energije (TEC). Poleg tega so Ricoh izdelki skladni z Energy Star zahtevami. To
pomeni, da nastane manj CO2 pri zagotavljanju
energije potrebne za delovanje Ricoh naprave.
Aficio ™ MP C300/MP C300SR/MP C400/MP
C400SR predstavljajo zadnje napredne rešive v
Ricoh segmentu digitalne pisarniške opreme.
Ricoh je trenutno vodilni v svetu s pokritim
portfeljem tako na liniji tiskalnikov, kopirnih strojev, faksov in večopravilnih naprav kot napredne
programske opreme.
(P.R.)
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