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Inteligentes. Robustos. Impressionantes.
Apresentamos os nossos mais recentes
multifunções A4 a preto e branco.

Estes dois multifunções A4 a preto e branco oferecem velocidades de impressão mais elevadas (MP

501SPF e MP 601SPF oferecem 50 e 60 ppm respetivamente), um Smart Operation Panel com 10,1

polegadas e compatibilidade e uniformização com outros equipamentos Ricoh. Mas talvez o mais

importante é a panóplia de trabalho que conseguirá fazer, incluindo uma maior eficiência na execução de

tarefas complexas, em combinação com dimensões compactas e durabilidade, o que significa que estas

impressoras acompanharão o crescimento da sua empresa.

Intuitivo Smart Operation Panel de 10,1 polegadas e a cores

Experiência de utilizador uniformizada

Download de apps através do nosso Application Site

Velocidades até 50-60ppm

Custos operacionais reduzidos



Maior flexibilidade. Maior capacidade.
Mais opções.

É fácil ser inteligente.

O nosso Smart Operation Panel de 10,1” faz com
que seja fácil de utilizar e ajuda a despachar o
trabalho graças a uma variedade de
funcionalidades. O seu ecrã de início
personalizável e o web browser standard ajudam a
melhorar os processos documentais no seu
escritório. O seu intuitivo interface de utilizador e a
oferta no Application Site – a partir do qual é
possível fazer o download direto das apps –
significa que, independentemente do que pretende
fazer, tem a capacidade de o concretizar.

Imensas funcionalidades. Design
compacto.

Graças ao seu design cuidadosamente concebido,
não terá de se preocupar em arranjar espaço ou
reservar uma área dedicada no seu escritório. As
suas dimensões compactas enganam pois estes
equipamentos conseguem fazer muita coisa,
podendo ser instalados em praticamente qualquer
lugar, sem que se sinta limitado pela falta de
espaço. O que proporciona um melhor ambiente de
trabalho e uma maior produtividade.

A complexidade tornada simples.

Um novo e melhorado processador permitir-lhe-á
concluir os trabalhos mais complexos com o
mínimo de complicação. E a controladora
avançada mostrar-lhe-á exatamente o que precisa
e o que pode fazer a seguir. Toda esta tecnologia
ajuda a aumentar a produtividade, velocidade e
produção, o que por sua vez contribuirá para que a
sua empresa seja ainda mais eficiente.

Elevada produtividade. Baixo
impacto.

O custo sempre foi uma preocupação para as
empresas mais produtivas. Mas sabemos que
prefere colocar o ambiente em primeiro lugar. Por
isso, estas impressoras oferecem a melhor
combinação de funcionalidades tecnológicas, têm
uma excelente relação qualidade/preço e ainda
contribuem para os seus objetivos de
sustentabilidade. Graças a inovações como o baixo
consumo energético (que resulta em custos com
energia mais baixos) e tambores de longa duração,
quase não precisam de manutenção.



MP 501SPF/MP 601SPF
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 60 segundos
Velocidade da primeira cópia: 6 segundos
Velocidade de produção
contínua:

A4: 50/60 páginas por minuto
Duplex A4: 50/60 páginas por minuto

CPU: Intel Atom Processor Bay Trail:
1,46GHz

Memória: Standard: 2 GB
Disco rígido: Standard: 320 GB
Dimensões (L x P x A): 475 x 504 x 645 mm
Peso: 28 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia: Leitura com feixe laser e impressão
eletrofotográfica

Cópia múltipla: Até 999 cópias
Resolução: 600 x 600 dpi
Zoom: De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF
Opcionais: XPS

Resolução de impressão: Máximo: 1200 x 1200 dpi
Interface: Standard: Slot SD, Bluetooth, Ethernet

10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Opcionais: USB 2.0, IEEE bidirecional,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g),
Servidor USB para segunda placa de
rede

Capacidade de impressão móvel: Apple AirPrint™
Protocolo de rede: TCP/IP
Ambientes Windows®: Windows® Vista, Windows® 2000,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, 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 ou posterior
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: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1

Ambientes SAP® R/3®: SAP® R/3®
Tipos de letra de códigos de
barras e OCR suportados

SCANNER

Velocidade de leitura: ARDF: Máximo de 60 originais por
minuto

Resolução: Máximo: 600 dpi
Formato do original: A4, A5, B4, B5, B6, A6
Drivers incluídos: TWAIN de rede

FAX

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3
Resolução: Standard: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x

100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200
dpi

Velocidade de transmissão: G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi)
Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps
Capacidade de memória: Standard: 4 MB

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: A4, A5,
A6, B4, B5, B6

Capacidade de entrada de papel: Standard: 600 folhas
Máximo: 2 600 folhas

Capacidade de saída de papel: Standard: 500 folhas
Gramagem do papel: 60 - 220 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1 500 W
Modo de prontidão: 90,7/88,6 W ou
menos
Modo de suspensão: Energia (Inferior
a 1,1 W)
TEC (Consumo Elétrico Típico):
2,8/3,3 kWh
Temporizador de poupança de
energia: 1,1 W

SOFTWARE

Standard: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opcional: ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH
Scan CX, FlexRelease CX,
SmartDeviceMonitor for Admin
Accounting Report Package, Device
Manager NX Lite, Device Manager NX
Accounting, Device Manager NX Pro,
Device Manager NX Enterprise,
RICOH @Remote Connector NX,
SmartDeviceMonitor for Client

OPÇÕES

4 x 500-sheet paper tray, Mesa de suporte, Armário inferior, Mesa alta,
IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth,
Unidade IPDS, Kit de interface para contador, Conversor do formato de
ficheiros, Unidade de Data Overwrite Security (versão certificada),
Unidade de ligação de fax, Unidade de OCR, Impressão direta XPS,
Disco rígido com funções de segurança adicionais, Leitor NFC, USB
Device Server, Extended USB board

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner: Preto: 25 000 impressões
Valor de rendimento declarado
de acordo com a ISO/IEC 19752

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

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
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 © 2016 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.www.ricoh-europe.com


