
ppmppm
40 50

MP 5002AD/SP MP 4002AD/SP

P&BP&B

SP 

MP 4002AD/MP 4002SP/
MP 5002AD/MP 5002SP

Impressora multifunções digital P&B

 Copiador   Impressora   Fax   Scanner



Soluções inteligentes para uma excelente 
produtividade

No actual contexto de trabalho exigimos mais de nós próprios e da tecnologia disponível. A Rex-Rotary 

responde a estas expectativas crescentes com as soluções MP 4002AD/MP 4002SP/MP 5002AD/MP 5002SP 
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Painel de operação intuitivo

O painel de operação personalizável apresenta o ecrã principal 
seleccionado pelo utilizador com as suas próprias preferências e 
definições. O botão de página principal leva-o de volta ao ecrã principal 
para um rápido acesso às funções de que necessita. As slots para SD/
USB permitem-lhe trabalhar directamente a partir de um dispositivo 
externo. O painel inclinável permite melhorar a ergonomia para o 
utilizador.

Controladora interna avançada 

A gestão de quotas de utilização por grupo de utilizadores ou por 
utilizador permite-lhe gerir os custos de utilização do equipamento. 
Associando uma elevada produção à sustentabilidade, a controladora 
tem também um indicador ecológico que apresenta o histórico das 
definições de papel para permitir uma utilização mais eficiente. As slots 
USB/SD facilitam a impressão de ficheiros PDF, JPEG e TIFF. 

Segurança máxima

Para gerir a segurança da informação, a função de controlo de cópia 
impede a cópia de documentos não autorizados. A encriptação 
avançada (AES256bi, SHA2), que permite garantir a segurança das 
digitalizações e do disco rígido, ajuda a melhorar a segurança dos 
seus documentos. A digitalização segura para Web Mail, através de 
SMT com encriptação SSL, garante uma maior segurança do seu 
equipamento. 

Diversidade de formatos de papel

Elimine os custos de outsourcing ao imprimir envelopes com o nome e 
endereço da sua empresa. A bandeja de papel suporta papel até 216 
g/m². 

Sistemas de gestão de documentos seguros 
e fáceis de utilizar

Simplicidade de utilização e máxima produtividade



Digitalização e fax

Partilhe e arquive documentos de elevada resolução com a 
digitalização a cores (MP 4002SP/MP 5002SP) directamente para 
e-mail, para uma pasta ou para USB. O fax remoto permite que 
diferentes utilizadores enviem e recebam faxes a partir de uma única 
linha. Isto permite eliminar os custos de manutenção de diferentes 
linhas de fax.

Qualidade e conveniência

Design inspirado

O design com duas cores torna a utilização mais intuitiva, com as 
funções mais utilizadas destacadas a cinzento escuro. O novo design 
compacto, tipo cubo, assegura uma maior flexibilidade para escritórios 
de todos os formatos e dimensões. Os menus atractivos e fáceis de 
utilizar são apresentados num ecrã de operação LCD de grandes 
dimensões.
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Crie documentos atractivos utilizando as diferentes opções de 
finalizadores. Estão disponíveis finalizadores de agrafagem para 1000 
e 3000 folhas bem como um finalizador de folhetos para 2000 folhas. 
Adicione uma unidade de furação para criar documentos com 2, 3, 
ou 4 furos prontos para encadernação. Não voltará a ser necessário 
recorrer a outsourcing para documentos essenciais. 



Suporta um teclado externo USB 

É possível utilizar um teclado externo USB compatível com SO 
Windows em substituição do teclado táctil do equipamento. O teclado 
externo USB liga-se à porta USB no painel de operação ou à porta 
USB na parte de trás da placa controladora. Isto permite-lhe poupar 
tempo quando utiliza MFPs para digitalizar e indexar documentos para 
efeitos de gestão documental ou arquivo.
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Verdadeira inovação

Os colaboradores que trabalham em contextos móveis beneficiam de 
acesso a um browser que facilita a impressão de horários, bilhetes e 
manuais, directamente, da Internet. A impressão programada permite 
adiar os trabalhos maiores para depois do horário de expediente e 
função a Auto Job Promotion coloca os trabalhos com erro em espera 
enquanto imprime os trabalhos seguintes.

Gestão de fácil utilização

Os administradores vão beneficiar das ferramentas intuitivas para 
gestão de sistemas, monitorização do equipamento, resolução de 
problemas e outras tarefas. As definições podem ser exportadas para 
outros MFPs Rex-Rotary na mesma rede e que tenham as mesmas 
opções instaladas. Configure as definições de sistema, livro de 
endereços entre outros com o Web Image Monitor. Rapidamente estará 
a tirar partido das diferentes funcionalidades.
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A impressão segura é possível graças ao Enhanced Locked Print NX: 
apenas o proprietário pode recolher as suas impressões após iniciar 
sessão. Para simplificar o início de sessão no MFP o nosso leitor 
para autenticação de cartões permite utilizar os cartões de acesso 
da empresa. O GlobalScan NX disponibiliza opções de digitalização 
inteligentes como a digitalização directamente para a localização 
escolhida.  O @Remote recolhe dados operacionais para que os seus 
equipamentos possam ser geridos de uma forma mais eficiente.

Uma solução completa

Capacidades avançadas

As soluções inovadoras de software melhoram o ambiente documental. 
O Streamline NX é um pacote integrado de aplicações de gestão 
documental que permite controlar todo o fluxo documental. Inclui 
acesso seguro ao MFP, controlo centralizado e gestão da produção. 
Para funcionalidades específicas do nosso pacote de software também 
estão disponíveis os componentes individuais. 
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Os produtos Rex-Rotary possuem características amigas do ambiente 
e económicas, tal como uma rápida impressão e cópia em duplex, 
modo de poupança de energia avançado e um maior rendimento de 
toner. Assim, poupa papel, tempo e energia, ao mesmo tempo que 
reduz os desperdícios e os custos. Os produtos Rex-Rotary cumprem 
também com as especificações Energy Star. Isto significa que é 
produzido menos CO2 para disponibilizar a energia necessária para 
fazer funcionar os equipamentos da Rex-Rotary.
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Excelentes capacidades para as 
comunicações empresariais

1   Fácil acesso & operação intuitiva através do 
painel LCD a cores

2   Alimentador automático reversível de originais 
de 100 folhas para gerir facilmente originais 
de um e dois lados

3   2 bandejas standard de 550 folhas para evitar 
os reabastecimentos frequentes e melhorar a 
eficiência

4   A bandeja de alimentação manual para 100 
folhas permite a utilização de uma variedade 
de formatos e tipos de papel

5   As duas bandejas opcionais de 550 folhas 
oferecem uma grande variedade de tipos de 
papel 

6   A bandeja lateral de grandes capacidades 
para 1200 folhas aumenta a produtividade do 
seu escritório

7   Finalizador de folhetos de 2000 folhas & 
diversos kits de furação para uma diversidade 
de opções de finalização

8   Bandeja de saída interna de 125 folhas para 
separar as impressões & maior facilidade na 
recolha dos documentos



www.rexrotary.com

MP 4002AD/MP 4002SP/MP 5002AD/MP 5002SP
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Para saber mais sobre modelos disponíveis, opções e software, 
consulte a Rex-Rotary.


