
Cor sempre brilhante
A impressão a cores nunca foi tão fácil e acessível. Compacta, com uma conexão simples e produtividade sem esforço,
estes equipamentos de secretária colocam a cor a um fácil alcance.

Qualidade e desempenho impressionantes

Produção de cores vibrante

Produção rápida de 25 ppm

Fácil ligação sem fios

Design compacto

Perfeita para pequenos escritórios com requisitos de
impressão exigentes, irá poupar espaço sem comprometer a
qualidade ou o desempenho. Para acompanhar o ritmo da
procura, é oferecida uma impressão vibrante a cores e a
preto e branco de 25 páginas por minuto. E, com NFC que
torna a ligação tão fácil como "tap and go", as cores sempre
brilhantes estão realmente ao alcance de todos.

Impressora a cores e multifunções

RICOH
P C300W
M C250FWB

Impressora Copiador Scanner Fax



Operação tátil intuitiva

Impressora e/ou multifunções 4-em-1

Painel tátil a cores

Scanner rápido numa só passagem

2ª bandeja de papel opcional

Ao tornar simples para si a seleção da tecnologia correta, a
Ricoh oferece versões únicas e multifunções do mesmo
equipamento de impressão. A M C250FWB 4-em-1 combina
as funções de impressão, cópia, digitalização e fax. O seu
painel tátil a cores simplifica a operação e, com o
Alimentador de documentos de uma só passagem (SPDF),
originais dos dois lados podem ser simplesmente
digitalizados de uma só vez. A segunda bandeja de papel
opcional aumenta a capacidade e permite que diferentes
tamanhos e tipos de papel sejam guardados online, prontos
para usar.

Interação móvel e WiFi fácil

Tecnologia de impressão fiável

Windows, Mac e Linux

AirPrint, Mopria e GCP

NFC

Seja qual for o seu ambiente de impressão, a P C300W e a
M C250FWB serão a solução ideal. Suportam Windows, Mac
e Linux, e com as funções standard AirPrint, Mopria e Google
Cloud Print, é simples imprimir de e digitalizar para
smartphones e tablets. De facto, com WiFi Direct e NFC
integrados, aceder a uma rede é tão fácil como "tap and go".
Cumprindo de forma fiável requisitos de grupo de trabalho
exigentes, estas soluções compactas e acessíveis
transformam os processos documentais diários.



RICOH M C250FWB/ RICOH P C300W
ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

RICOH M C250FWB RICOH P C300W
GERAL

Configuração Desktop
Tecnologia Laser
Tempo de aquecimento 20 segundos
Velocidade da 1.ª impressão:
P&B

9,4 segundos

Velocidade da 1.ª impressão: Cor
integral

9,8 segundos

Velocidade de impressão
contínua

25 ppm

Memória: standard 256 MB
Memória: máximo 256 MB
Capacidade do SPDF 50 folhas -
Capacidade de pico de trabalho 30 000
Bandeja de duplex Sim
Peso 30 kg 25 kg
Dimensões: L x P x A 420 x 493 x 473 mm 400 x 450 x 334 mm
Fonte de alimentação 220 - 240 V, 50  ̸60 Hz

COPIADOR (RICOH M C250FWB)

Cópia múltipla Até 99 cópias -
Zoom De 25% a 400% em variações de 1% -
ID card copy Sim -

IMPRESSORA

Processo de impressão Laser
Linguagem: standard PCL5c

PCL6
PostScript® 3™

Resolução de impressão Máximo:2 400 x 600 dpi
Font Standard:PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)
Interface de rede: standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
USB 2.0

Capacidade de impressão móvel Apple AirPrint
Mopria®

Google Cloud Print
Ambientes Windows® Windows® 7

Windows® 8.1
Windows® 10

Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2

Windows® Server 2012
Windows® Server 2012R2

Windows® Server 2016
Ambientes Mac OS Macintosh OS X v10.10 - v10.13
Outros ambientes suportados Ambiente Linux

SCANNER (RICOH M C250FWB)

Digitalização: P&B (ipm) 21 ipm -
Digitalização: cor integral (ipm) 12 ipm -
Resolução: máximo 19 200 dpi -
Resolution: standard 600 dpi -
Drivers incluídos Network TWAIN -
Modos de digitalização - -

FAX (RICOH M C250FWB)

Circuito PSTN,PBX -
Compatibilidade ITU-T(T.37) Internet-Fax -
Velocidade de transmissão 3 segundos -
Velocidade de modem: máximo 33,6 Kbps -
Internet fax Standard -
LAN fax Standard -

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado A4
A5
A6
B5

Entrada de papel: standard 250 folhas
Entrada de papel: alimentação
manual

1 folhas

Entrada de papel: máximo 751 folhas
Saída de papel: standard 150 folhas
Gramagem de papel Bandejas:60 - 163 g/m²

Bandejas adicionais:60 - 105 g/m²
Alimentação manual:60 - 163 g/m²

Duplex:60 - 90 g/m²



RICOH M C250FWB/ RICOH P C300W
ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

RICOH M C250FWB RICOH P C300W
ECOLOGIA

Consumo de energia: máx. Inferior a 1 300 W
TEC* 0,31 kWh⁄semana 0,3 kWh⁄semana
* É um valor de referência com
base no método de teste
ENERGY STAR Ver.3.0.

BANDEJAS DE SAÍDA E OPÇÕES DO FINALIZADOR

1x Bandeja de papel para 500
folhas

CONSUMÍVEIS

Toner inicial Preto: 1 000 impressões
Ciano: 1 000 impressões

Magenta: 1 000 impressões
Amarelo: 1 000 impressões

Toner: preto 2 300 impressões
Toner (ciano) 2 300 impressões
Toner (magenta) 2 300 impressões
Toner (amarelo) 2 300 impressões
Método de medição da
durabilidade dos consumíveis:
ISO/IEC 19752

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do
equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor. Copyright © 2018 Ricoh Europe
PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros
trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.


