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Um compacto multifunções com capacidade A3.
Os MP 305+SP e MP 305+SPF são equipamentos multifunções A4 a preto e branco eficientes e
compactos com opção de A3, sendo ideais para escritórios de pequena e média dimensão. Com
excelentes funções de usabilidade, como o Smart Operation Panel, poderá tirar partido de todas as
vantagens que as dimensões compactas de um multifunções A4 mas com capacidade de impressão de
A3. Estes equipamentos imprimem à velocidade de 30 ppm, são versáteis, extremamente silenciosos e
ideais para quem procura soluções de impressão A3 económicas sem prescindir do precioso espaço de
escritório que um multifunções A3 tradicional ocuparia.
Dimensões compactas para caber em qualquer balcão ou mesa num escritório
Multifunções A4 compacto com capacidade A3 a partir da bandeja de alimentação manual
Experiência de utilizador uniformizada e operação simplificada com o intuitivo painel tátil de 10,1 polegadas
Operação silenciosa para um local de trabalho confortável
Manutenção económica com uma configuração de solução "tudo em um"

Tudo o que procura para a sua atividade.
E ainda A3.
Quando A4 não é suficiente
Estes equipamentos multifunções são adequados
a todas as necessidades de impressão de
pequenas e médias empresas, incluindo a
capacidade de imprimir A3, em dimensões
normalmente encontradas em impressoras A4. Por
isso, podem ser instaladas num canto, ou numa
secretária, dando apenas nas vistas pelo seu
fantástico desempenho.

Painel grande. Maiores capacidades.

Os multifunções devem ser vistos.
Mas não ouvidos.

O Smart Operation Panel de 10,1 polegadas
permite uma utilização tátil muito intuitiva para que
todas as funções sejam sempre fáceis de aceder.
As avançadas capacidades de software incluem a
integração com a nossa gama de tecnologias de
melhoria de fluxo de trabalho incluindo o
Streamline NX, o GlobalScan NX e o RICOH Scan
CX; adicionalmente, a facilidade de utilização e a
personalização do ecrã inicial permitem a cada
colaborador aceder de forma eficiente a todas as
funções disponíveis.

Se o espaço é uma preocupação, também é
preocupação o impacto do ruído de um
equipamento nas pessoas que estão a trabalhar. A
operação de ambos os equipamentos é
extremamente silenciosa, graças à sua tecnologia
única, pelo que podem ser instalados praticamente
em qualquer lugar sem que perturbem a
produtividade do local de trabalho.

Novo interface de utilizador
O MP 305+ é o primeiro modelo da Ricoh a
introduzir o novo e intuitivo interface de utilizador,
que mudará a forma de interagir com os nossos
equipamentos. Não só este interface de utilizador é
intuitivo e fácil de usar, mas as suas funções de
impressão, cópia, digitalização e fax são simples
de aceder, graças ao novo design e estrutura, para
um fluxo de trabalho sem percalços.

MP 305+SP / MP 305+SPF
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FAX

GERAL
Tempo de aquecimento:

27 segundos

Circuito:

PSTN, PBX

Velocidade da primeira cópia:

4,9 segundos

Compatibilidade:

ITU-T (CCITT) G3

Velocidade de produção
contínua:
Memória:

30 páginas por minuto

Resolução:

Standard: 2 GB
Máximo: 2 GB

Standard (8 x 3,85 linha/mm, 200 x
100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200
dpi)

Velocidade de transmissão:

Disco rígido:

320 GB

Dimensões (L x P x A):

350 x 493 x 505 mm

G3 (2 segundo(s) (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi,
MMR))

Peso:

32 kg

Velocidade do modem:

Máximo: 33,6 Kbps

Fonte de alimentação:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Velocidade de leitura:

23,8 segundo(s)

Capacidade de memória:

Standard: 4 MB

COPIADOR
Processo de cópia:

Sistema de revelação bicomponente
com escova magnética

Cópia múltipla:

Até 999 cópias

Resolução:

300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Zoom:

De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA
Linguagem da impressora:

Standard: PCL5e, PCL6(XL), Adobe®
PostScript® 3™, PDF
Opcionais: XPS direct

Resolução de impressão:

Máximo (600 x 600 dpi)

Interface:

Standard: Slot SD, Ethernet 10 baseT/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0
Host I/F Type A
Opcionais: Bluetooth

Protocolo de rede:

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Ambientes Windows®:

Windows® Vista, Windows® 2000,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2003R2, Windows® Server
2003, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Ambientes Mac OS:

Macintosh OS X v10.7 or later

Ambientes UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 9, 10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Ambientes SAP® R/3®:

SAP® R/3®

Outros ambientes suportados:

AS/400® utilizando OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries

SCANNER

Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: A4, A5,
A6, B5, B6
Band. de alimentação manual: A3, A4,
A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel: Standard: 260 folhas
Máximo: 760 folhas
Capacidade de saída de papel:

Standard: 100 folhas
Máximo: 100 folhas

Gramagem do papel:

Bandeja(s) de papel standard: 60 - 105
g/m²
Band. de alimentação manual: 52 163 g/m²
Bandeja de duplex: 60 - 105 g/m²

ECOLOGIA
Consumo de energia:

Cor integral: A4 (Máximo de 30
originais por minuto)
Preto: A4 (Máximo de 30 originais por
minuto)

Resolução:

Standard (100 - 600 dpi), Predefinição
(200 dpi)

Formato do original:

A3, A4, A5, B4, B5, B6

Drivers incluídos:

TWAIN de rede

Scan to:

E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP),
Pasta (SMB, FTP, NCP), USB, SD
card

Máximo: 1 140 W
Potência de operação: 455,1 W
Modo de prontidão: 83,5 W or less
Modo poupança de energia: 66,5 W
Modo de suspensão: 0,87 W
TEC (Consumo Elétrico Normal): 1
243 Wh

OPÇÕES
1 x bandeja de papel de 500 folhas, Mesa alta, Bluetooth, Kit de interface
para contador, Unidade de Data Overwrite Security (versão certificada),
Copy Data Security Unit, Unidade de ligação de fax, Opção de fax,
Unicode Font Package for SAP, Unidade de OCR, Impressão direta XPS,
Disco rígido com funções de segurança adicionais, NFC Card Reader,
USB Device Server

CONSUMÍVEIS
Capacidade do toner:

Velocidade de leitura:

www.rexrotary.com

SUPORTES DE PAPEL

Preto: 9 000 impressões
Consumable yield figures are based on
2p/j 6% coverage on A4

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
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