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Os MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF são a solução ideal 

para a criação de documentos: MFPs a cores que pensam consigo. Elevada produtividade, 

entrega rápida e uma inteligente redução de custos. Tudo isto associado a um interface 
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poupança de energia, o utilizador pode decidir o nível de segurança e ecologia do seu local 
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Tenha hoje a solução documental de 
amanhã
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e a segurança

Minimize os custos e o impacto ambiental 

Painel de operação intuitivo

O painel de operação facilmente personalizável apresenta o 
ecrã principal seleccionado pelo utilizador com as suas próprias 
preferências e definições. O botão de ecrã principal leva-o de volta ao 
ecrã principal. A slot para SD/USB permite-lhe trabalhar directamente a 
partir de um dispositivo de memória externo. Simultaneamente, 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 elevada produtividade a sustentabilidade, a controladora 
tem também um indicador ecológico que apresenta o histórico das 
definições de papel para permitir uma utilização mais eficiente. A slot 
USB/SD facilita a impressão de ficheiros PDF, JPEG e TIFF.
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A alimentação de envelopes é mais segura e estes são impressos com 
mais qualidade Graças ao reduzido tempo de recuperação do modo 
de poupança de energia, o seu equipamento tem um curto período 
de aquecimento. Isto permite poupar o seu tempo e reduzir o impacto 
ambiental.

A segurança primeiro e sempre

Garanta a segurança da informação com a função de controlo de cópia 
que impede a cópia de documentos não autorizados. A encriptação 
avançada (AES256bi, SHA2) e a encriptação do disco rígido, que 
permitem garantir a segurança das digitalizações e do disco rígido, 
ajudam 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.



Logística do escritório

Permite simplificar e organizar diversas tarefas habituais, de modo a 
aumentar e melhorar a produção. A digitalização a cores para e-mail, 
PDF, FTP, SMB, NCP, USB/SD e URL simplifica muitas das tarefas de 
cópia e distribuição. A impressão de uma página separadora permite 
separar e identificar cada trabalho. As quotas de impressão, que 
podem ser definidas por utilizador ou grupo, permitem reduzir os 
custos energéticos e o impacto ambiental.
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Os trabalhos são efectuados rapidamente graças a umas 
impressionantes 45-55 impressões a cores por minuto. A bandeja de 
papel de grande capacidade e o eficiente alimentador de documentos 
aceleram a realização dos trabalhos. Os utilizadores podem pré-
visualizar os documentos digitalizados para confirmarem os dados 
antes da transmissão, eliminado assim custos desnecessários ou erros 
desagradáveis.

Primeiro as suas prioridades 

A função de Job Promoter automático permite suspender trabalhos 
com erro e continuar com as impressões seguintes. É possível dar 
prioridade às impressões a partir da bandeja de alimentação manual. 
A impressão agendada permite programar a impressão para períodos 
mais calmos e, com apenas um comando, é ainda possível imprimir 
ficheiros PDF e TIFF a partir de um USB. Estes MFP podem até 
assegurar tarefas administrativas que consomem muito tempo como 
por exemplo fazer a numeração de documentos jurídicos e médicos.
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O acesso e carregamento totalmente frontais, a fácil resolução de 
encravamentos e a bandeja de orientação universal permitem poupar 
tempo e acabar com os problemas. Os utilizadores em cadeiras de 
rodas dispõem de uma maior acessibilidade graças à separação 
opcional do scanner, bandejas de abertura fácil, pega opcional de 
acessibilidade e substituição do toner apenas com uma mão.

Focados no que é importante 

Elevar os standards e reduzir os custos

As soluções de impressão inteligentes asseguram um acabamento 
verdadeiramente profissional e reduzem a necessidade de recorrer 
a outsourcing o que permite poupar tempo, esforço e dinheiro. Estão 
disponíveis finalizadores de agrafagem para 1000 e 3000 folhas bem 
como um finalizador de folhetos para 2000 folhas. Adicione uma a 
unidade de furação para criar documentos com 2, 3, ou 4 furos prontos 
para encadernação.



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.

Tarefas complexas, soluções simples

Software para melhorar o desempenho

Uma vasta gama de software permite optimizar o desempenho do seu 
MFP nas principais tarefas. Desde o GlobalScan-NX, que simplifica 
a digitalização, até ao @Remote, que reúne dados operacionais para 
o ajudar a gerir os seus dispositivos de produção de forma eficiente. 
Estes equipamentos até podem encomendar automaticamente um 
novo toner, diminuindo o tempo de paragem.

Design inspirado

Os produtos Rex-Rotary cumprem os requisitos Energy Star, reduzindo 
a produção de CO2. Têm características amigas do ambiente e de 
poupança monetária tais como a rápida impressão duplex, modo de 
poupança de energia e toner de alto rendimento, permitindo assim 
poupar tempo, papel e energia. As funções como o sistema de quota 
de papel permitem-lhe definir as prioridades ambientais do seu 
escritório.



Funções fundamentais 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   Digitalização de alta velocidade com 
digitalização duplex de uma só passagem 
(modelos SPDF)

4   2 bandejas standard de 550 folhas para evitar 
os reabastecimentos frequentes e melhorar a 
eficiência

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

6   2 bandejas opcionais de 550 folhas ou 2 
bandejas opcionais de grande capacidade 
de 1000 folhas permitem-lhe escolher entre 
diferentes fontes de papel de acordo com as 
necessidades

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

8   Finalizador de folhetos de 2000 folhas & 
diversos kits de furação para uma diversidade 
de opções de finalização
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MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

www.rexrotary.com
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Para saber mais sobre modelos disponíveis, opções e software, 
consulte a Rex-Rotary.


