»

PREDSTAVITEV

Ricoh Aficio MP C4501

Varno, produktivno in prijazno
..Napredna barvna večfunkcijska naprava, ki je usmerjena k povečanju varnosti in produktivnosti pri končnih uporabnikih ter prijaznosti
do okolja..

Vodilni ponudnik digitalne pisarniške opreme in
naprednih rešitev za upravljanje z dokumenti in
storitvami Ricoh je danes predstavil Ricoh Aficio
MP C4501. Na podlagi dosežkov predhodnika
Aficio C4000, novi barvni model večfunkcijske
naprave (MFP) ponuja večjo produktivnost, napredno varnost in okolju prijazno delovanje
podjetjem vseh velikosti in to z nizkimi skupnimi stroški lastništva (TCO).
Ricoh Aficio MP C4501 MFP omogoča cenovno
ugodno rešitev podjetjem pri barvnem izpisovanju, s svojo vsestranskostjo pa omogoča, da se
vse več opravil opravlja znotraj podjetja in se
zmanjšuje potreba po zunanjih izvajalcih barvnega kopiranja in tiskanja. Za nadzor nad upora-
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bo naprave so na voljo različne rešitve, kot so na
primer preverjanje pristnosti, vključno z možnostjo nastavitve kvote tiskanja in kopiranja
za posameznega uporabnika, skrbniški nadzor dostop do barvih izpisov, vse to s končnim namenom po obvladovanju stroškov
in preprečitvi zlorab. Izboljšano je upravljanje s papirjem, izbira dinamičnega dokončevanja ter možnost različnega povezovanja vse to z željo zagotoviti hitro izdelavo
opravil in stroškovno učinkovitost, hkrati pa
omogočiti brezhibno integracijo naprave v
skoraj vsa okolja. »Navdušeni smo, da lahko
predstavimo Ricoh Aficio MP C4501 barvno večfunkcijsko napravo, ki uporabnikom ponuja večjo produktivnost in napredne funkcije, podprte
z vrhunsko kakovostjo,« je dejal Shun Sato, prvi
podpredsednik za marketing pri Ricoh Americas
Corporation. »Poleg izjemne zmogljivosti bodo
imela podjetja korist s to napravo predvsem zaradi vseh varnostnih značilnosti in prizadevanja
po zmanjšanju porabe energije, ob tem da se
dosega tudi ugoden TCO za podjetje.«

Produktivnost
Aficio MP C4501 se ponaša z izhodno hitrostjo
do 45 strani na minuto, tako barvnih kot črnobelih. Ugodno razmerje med strojno in programsko opremo razširja sistemske zmogljivosti. Strojna oprema, ki vključuje tudi tiskanje in
skeniranje brez povezljivosti na omrežje na in z
USB ključka ali SD kartice. Opcijsko je na voljo
tipkovnica priključljiva preko USB vhoda, za lažji
vnos podatkov pri uporabi rešitev za upravljanje
dokumentov kot so Global Scan NX, eCopy in
Reform PDC. Nov podajalnik dokumentov, ki v
enem prehodu odčita obe strani dokumenta,
bo kot standardna oprema na voljo na modelu
Ricoh MP C4501A v začetku leta 2011. Tak podajalnik, ne samo da manj obrabi originale, ampak
tudi občutno izboljša hitrosti skeniranja pri dvostranskih dokumentih.
Rešitev kot je »Ricoh Embedded Software Architecture«, ki temelji na jeziku Java, omogoča, da
je naprava praktično takoj sposobna opravil,
čim jo razpakiramo. Uporabniška licenca Ricoh
Personal Paperless Document Manager (PPDM)
je navoljo kot standardni dodatek. Poleg lastne-

ga vmesnika za skeniranje PPDM uporabnikom
omogoča tudi skeniranje dokumentov v PDF-ju
za arhiviranje (shranjevanje) in skeniranje datotek v MS Office za enostavno urejanje.

Varnost
Zadostiti varnostnim standardom in predpisom
je zahteva vsake organizacije in Aficio C4501
podjetjem omogoča izpolnjevanje teh zahtev z
najnovejšimi varnostnimi funkcijami. Na različnih ravneh preverja pristnost uporabnika, in sicer s podatki in geslom. Šifriranje ter varno tiskanje so del dolgega seznama standardnih varnostnih funkcij. Z večjim poudarkom po zavarovanju HDD je Ricoh razvil DataOverwriteSecurity
System (DOSS), ki je namenjen, da prepiše podatke na trdi disk po vsakem kopiranju, skeniranju, faksiranju ali tiskanju. Poleg tega šifrirna
enota trdega diska ščiti dokumente, podatke in
pogosto uporabljene informacije - na primer
naslov ali geslo skrbnika ali uporabnika - ko je
disk odstranjen ali ukraden.

Trajnostni razvoj
Z Aficio C4501 Ricoh nadaljuje svojo zavezanost
po varovanju okolja s tem ko naprava ponuja vrhunske rešitve in funkcije za zmanjšanje porabe
energije, vključno z veliko hitrejšim indukcijskim
sistemom ogrevanjem (IH) in časa obnovitve v
primerjavi s prejšnjimi modeli. Ostale funkcije,
vključno z hitrim prvim izpisom, samodejnim
obojestranskim tiskanjem in kopiranjem ter
združevanjem načinov kopiranja, kot tudi PxP ™
toner, pripomorejo k zmanjševanju porabe
energije. Ta model je tudi eden tistih z najnižjo
vrednostjo po Typical Electricity Consumption
(TEC) kriteriju za industrijo [od septembra 2010
na voljo na »US EPA Energy Star Color MFP Qualified Model List« ali www.energystar.gov/products]. Podobno kot drugi Ricoh modeli ima tudi ta sistem nizko raven hrupa in nizko emisijo
ozona, ter izpolnjuje zahteve direktive Zakona o
omejevanju uporabe nevarnih snovi (RoHS).

Razpoložljivost
Ricoh Aficio MP C4501, ki predstavlja naslednjo
generacijo v barvni tehnologiji MFP, bo na našem
trgu na voljo v sredini meseca januarja 2011. (P.R.)
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