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Čiernobiela tlač a farebné skenovanie A4

Vysoká
produktivita

Rýchla a bezproblémová tlač
čiernobielych dokumentov vo
vysokej kvalite. Multifunkčné
modely dokážu aj kopírovať,
farebne skenovať a komunikovať
pomocou faxu.

Tieto A4 zariadenia ponúkajú vysokú produktivitu, veľmi

jednoduché použitie a maximálnu spoľahlivosť. Sú ideálnou

voľbou pre firmy hľadajúce efektívne a bezproblémové riešenie

tlače. Vďaka ich priestorovo úspornému dizajnu a tichej

prevádzke sa môžu umiestniť do bezprostredného dosahu

používateľov. Multifunkčné modely ponúkajú pohodlie zariadení

typu „všetko v jednom“, dokážu kopírovať, skenovať (farebne) aj

faxovať. Pre zjednodušenie práce sú niektoré zložitejšie funkcie

zautomatizované, napr. kopírovanie ID kariet (dokladov).

Rozhranie Wi-Fi Direct umožňuje používateľom kopírovať a

skenovať pomocou tabletov a smartphonov.

Kompaktné, efektívne a jednoducho použiteľné

Spoľahlivá čiernobiela tlač vo vysokej kvalite

Farebné skenovanie do e-mailu, počítačov a inteligentných

zariadení

Jednoduché nastavenie a používanie

Tlač priamo zo smartfónov a tabletov
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Čiernobiela tlač a farebné skenovanie A4

Maximálna jednoduchosť

Jednoduchosť predstavuje osvedčený princíp navrhovania. Jednoduchosť je
dôležitým a osvedčeným princípom pri návrhu tlačiarní a multifunkcií Ricoh.

Zjednodušenie biznisu
Ponúkajú veľmi rýchlu, ale pritom tichú čiernobielu tlač, a vy

sa tak môžete plne sústrediť na svoju prácu. Tichá

prevádzka v pozadí uľahčuje sústredenie na vašu prácu.

Kvalitná čiernobiela tlač vysokou rýchlosťou. Funkcia Wi-Fi

Direct umožňuje jednoduché pripojenie a tlač zo smartfónov

a tabletov. Vysoká produktivita tlačiarní posunie váš biznis

na vyššiu úroveň. Eliminujú problematické časti procesu a

naliehavé tlačové úlohy pripravia za niekoľko sekúnd.

Urgentná výtlačky sú dokončené v priebehu niekoľkých

sekúnd, obojstranná tlač je vykonávaná automaticky a vďaka

zásobe papiera 250/500 listov bude stačiť dopĺňať papier len

občas. Vysoká mesačná zaťažiteľnosť navyše zaručuje

trvale spoľahlivú prevádzku. Multifunkčné verzie typu „všetko

v jednom“ sú ideálnym riešením pre každodenný biznis. Ich

vstavané podávače originálov automatizujú skenovanie,

dokumenty možno skenovať aj plnofarebne a následne

elektronicky distribuovať, a vďaka pamäti sú tlačené sady

priamo roztriedené.

Vďaka kompaktnému dizajnu a ovládaniu
len z prednej strany stačí týmto
tlačiarňam a multifunkciám len veľmi
málo priestoru. Život vám uľahčí aj
jednoduché nastavenie. So sprievodcom
rýchlou inštaláciou Ricoh bude všetko
pripravené behom pár minút. Nie je
potrebné sa pripájať k sieti. Vďaka funkcii
WiFi Direct je možné jednoducho pripojiť
a používať chytré mobilné zariadenia.
Jednoducho sa používajú. Čiernobiela
tlač vo vysokej kvalite je hotová za
niekoľko okamihov. Tonerové kazety s
vysokou výťažnosťou znižujú nutnosť ich
častej výmeny, takže sa môžete sústrediť
len na svoj biznis.
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Čiernobiela tlač a farebné skenovanie A4

Rýchlosť a produktivita

Vysoká produktivita tlačiarní posunie váš biznis na vyššiu

úroveň. Urgentné výtlačky sú dokončené v priebehu

niekoľkých sekúnd, obojstranná tlač je vykonávaná

automaticky a vďaka zásobe papiera 250/500 listov bude

stačiť dopĺňať papier len občas.

Modely typu „všetko v jednom“

Multifunkcie vychádzajú z rovnakej robustnej platformy ako

tlačiarne, ale ponúkajú samozrejme viac. Vedia kopírovať,

skenovať (farebne) aj faxovať, a sú vybavené mnohými

inteligentnými funkciami uľahčujúcimi použitie.

Listy, štítky a obálky

Tieto zariadenia podporujú široký sortiment papiera vrátane

hrubého papiera a obálok. Vďaka dodatočnému zásobníku

papiera môžete mať v zariadení rôzne typy papiera a

zvládnuť dlhšie tlačové úlohy bez potreby neustále

doplňovať papier.

Viete si predstaviť, že by ste
kvôli pripojeniu nemohli opustiť
pracovný stôl? Kompaktné
tlačiarne a multifunkcie A4 Ricoh
podporujú mobilnú prácu tým, že
výrazne uľahčujú pripojenie. S
využitím služieb AirPrint a
Google Cloud Print môžete tlačiť
priamo zo smartfónov alebo
tabletov. Pripojenie je
jednoduché aj pre hostí, ktorí po
pripojení môžu tlačiť a
komunikovať prostredníctvom
cloudu.
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Čiernobiela tlač a farebné skenovanie A4

Porovnanie zariadení
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+421 02 326 306 20
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skutočného produktu sa môžu líšiť od vyobrazenia v prospekte. Obrázky nie sú presnými fotografiami a niektoré detaily môžu byť odlišné. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Všetky práva
vyhradené. Obsah a rozvrhnutie tohto prospektu nie je možné meniť, upravovať a kopírovať a ani ho vkladať do iných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
Ricoh Europe PLC.


