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Ricoh MP 171

Večnamenska naprava, ki zmore vse!
..Ricoh je na trg lansiral prilagodljivo napravo MP 171 formata A4 za majhna do srednje velika poslovna okolja..
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Ricoh, eden od vodilnih proizvajalcev digitalne opreme na področju
pisarniške opreme, je lansiral novo napravo MP 171, ki je lahko mrežni tiskalnik, kopirni stroj in faks z barvnim skenerjem ali samo digitalni kopirni
stroj in faks - super G3. Nova linija Ricoh strojev je sposobna združiti vse
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funkcije, ki so potrebne za upravljanje z dokumenti črno-belega mrežnega
tiskanja, kopiranja, faksiranja in barvnega skeniranja. Ricoh MP 171 je
idealen za mala do srednje velika delovna okolja, ki jim pomaga pri upravljanju z vsemi dokumenti, s tem povečuje produktivnost in učinkovitost
ter zmanjšuje stroške, kajti izpis na tej napravi je izredno ugoden.
Danes se za delo potrebujejo naprave, ki delujejo enostavno in hitro in
prav to je MP 171. Naprava omogoča izpisovanje dokumentov s hitrostjo 17 strani na minuto in ima že standardno vgrajeno obojestransko
tiskanje in kopiranje, kar je sigurno prednost, saj ima naprava tudi
obojestranski podajalnik papirja, ki poskenira in skopira obe strani lista avtomatično v enem koraku. Zamudno ročno obračanje listov s to
napravo odpade, tako da hitrost 17 strani na minuto s takšno opremo
dejansko postane dovolj hitra in prijetna za delo.
Omogoča tudi direktno tiskanje PDF dokumentov, brez da bi jih predhodno odpirali v programu, zato je tiskanje PDF dokumentov še posebej hitro
v primerjavi z ostalimi tovrstnimi napravami. Stroj omogoča tudi mrežno
barvno skeniranje v mape ali pošiljanje dokumentov direktno na e-pošto,
kar je za tako nizek segment stroja velika prednost. Ima tudi možnost
prednastavitve poštnih predalov, kar uporabo še pospeši in poenostavi.
Osnovna naprava vsebuje predal za 250 listov papirja in stranski podajalec
za 100 listov oz. imamo možnost še dodatne kasete za 500 listov, kar pomeni, da je težnja po dodajanju papirja in zgubljanju časa s tem čim
manjša. Seveda je to pomembno pri bolj obremenjenih napravah.
Čeprav se poslovanje z uporabo faks aparata počasi zmanjšuje in ga
nadomešča elektronsko poslovanje, je še vedno nepogrešljiv v vsakem
podjetju - pisarni in ne glede na način in vrsto dela. Prav zato ima MP 171
enostavno možnost faksiranja z avtomatskim podajalcem papirja ter
hitrim in skupinskim izbiranjem, ki si ga poljubno programiramo. In
pošiljanje faksov lahko postane prijetno in enostavno. Prav tako lahko vse
fakse preusmerimo na elektronsko pošto, kar pomeni, da do njih dostopamo tudi preko telefona oz. imamo urejen arhiv prejetih dokumentov.
Podjetja v teh časih optimizirajo poslovanje in znižujejo stroške. Tako
je neizogibno pomisliti tudi na čim nižje stroške kopiranja in tiskanja. Z
napravo Ricoh MP 171 bomo to sigurno tudi dosegli, tako pri nakupu
kot tudi pri nadaljnjem vzdrževanju.
Ena izmed bolj racionalnih potez pri vzdrževanju te naprave je podpis
vzdrževalne pogodbe na kopijo. Cena takšnega vzdrževanja znaša
0,01 € (brez DDV) na kopijo in vsebuje kompletno vzdrževanje (toner,
rezervni deli, bobni, delo serviserja, dostavo ...) Pri podpisu takšne pogodbe je garancija enaka življenjski dobi stroja, tako da se vam naslednjih pet let ni potrebno ukvarjati s servisom.
Osnovna naprava izhaja iz kopirnega stroja, zato so vsi vitalni deli izredno robustni in vzdržljivi, s tem pa je povezana tudi izredna zanesljivost, kvalitetno delovanje in kvaliteten izpis, ki zastoja papirja praktično
ne pozna.
Če na kratko še enkrat povzamemo lastnosti Ricoh naprave MP 171: tiskanje, kopiranje, faksiranje, skeniranje, direktno pošiljanje dokumentov na
e-pošto. Naprava je hitra, enostavna za uporabo, poleg tega pa je tako
naprava kot tudi njen izpis cenovno ugoden. 
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