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Černobílý tisk a barevné skenování A4

Vysoká
produktivita

Rychlý a bezproblémový tisk
kvalitních černobílých dokumentů.
Multifunkční modely dokážou také
kopírovat, barevně skenovat a
komunikovat pomocí faxu.

Tato A4 zařízení nabízejí vysokou produktivitu, velmi snadné

použití a maximální spolehlivost. Jsou ideální volbou pro firmy

hledající efektivní a bezproblémové řešení tisku. Díky prostorově

úspornému designu a tichému provozu je lze umístit do

bezprostředního dosahu uživatelů. Multifunkční modely nabízejí

pohodlí zařízení typu „vše v jednom“, umí kopírovat, skenovat

(barevně) i faxovat. Pro zjednodušení práce jsou některé

složitější funkce zautomatizovány, např. kopírování ID karet

(dokladů). Rozhraní Wi-Fi Direct umožňuje uživatelům kopírovat

a skenovat pomocí tabletů a smartphonů.

Kompaktní, tiché, efektivní a snadno použitelné

Spolehlivý a kvalitní černobílý tisk

Barevné skenování do e-mailu, počítačů a chytrých zařízení

Snadné nastavení a použití

Tisk přímo ze smartphonů a tabletů
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Černobílý tisk a barevné skenování A4

Maximální jednoduchost

Jednoduchost je důležitým a osvědčeným principem při návrhu tiskáren a multifunkcí
Ricoh. Jejich jednoduché používání vám umožňuje plně se soustředit na svou vlastní
práci.

Usnadnění byznysu
Kompaktní tiskárny A4 jsou ideální pro kanceláře, které

nemají prostoru nazbyt. Nabízejí velmi rychlý, ale přitom

tichý černobílý tisk, a vy se tak můžete plně soustředit na

svoji práci. Pomocí rozhraní Wi-Fi Direct lze k nim navíc

snadno připojit tablety a smartphony. Vysoká produktivita

tiskáren posune váš byznys na vyšší úroveň. Urgentní

výtisky jsou dokončeny během několika sekund, oboustranný

tisk je prováděn automaticky a díky zásobě papíru 250 / 500

listů bude stačit doplňovat papír jen občas. Vysoká měsíční

zatížitelnost navíc zaručuje trvale spolehlivý provoz.

Multifunkční verze typu „vše v jednom“ jsou ideálním

řešením pro každodenní byznys. Jejich vestavěné podavače

originálů automatizují skenování, dokumenty lze skenovat i

plnobarevně a následně elektronicky distribuovat, a díky

paměti jsou tištěné sady přímo roztříděny.

Díky kompaktnímu designu a ovládání
jen z přední strany stačí těmto tiskárnám
a multifunkcím jen velmi málo prostoru.
Život vám usnadní i jednoduché
nastavení. S průvodcem rychlou instalací
Ricoh bude vše připraveno během pár
minut. Není třeba se připojovat k síti.
Díky funkci Wi-Fi Direct je možné
jednoduše připojit a používat chytrá
mobilní zařízení. Tonerové kazety s
vysokou výtěžností snižují nutnost jejich
časté výměny, takže se můžete
soustředit jen na svůj byznys.
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Černobílý tisk a barevné skenování A4

Rychlost a produktivita

Vysoká produktivita tiskáren posune váš byznys na vyšší

úroveň. Urgentní výtisky jsou dokončeny během několika

sekund, oboustranný tisk je prováděn automaticky a díky

zásobě papíru 250 / 500 listů bude stačit doplňovat papír jen

občas.

Modely typu „vše v jednom“

Multifunkce vycházejí ze stejné robustní platformy jako

tiskárny, ale nabízejí samozřejmě více. Umí kopírovat,

skenovat (barevně) i faxovat, a jsou vybaveny mnoha

inteligentními funkcemi usnadňujícími použití.

Dopisy, štítky a obálky

Tato zařízení podporují širokou škálu formátů a typů papíru,

včetně silného papíru a obálek. S dalším zásobníkem papíru

lze mít v zařízení různé typy papíru a delší tiskové úlohy lze

zpracovávat bez toho, aby bylo nutné neustále doplňovat

papír.

Dokážete si představit, že byste
kvůli připojení nemohli opustit
pracovní stůl? Kompaktní
tiskárny a multifunkce A4 Ricoh
podporují mobilní práci tím, že
výrazně usnadňují připojení. S
využitím služeb AirPrint a
Google Cloud Print můžete
tisknout přímo ze smartphonů
nebo tabletů. Připojení je snadné
i pro hosty, kteří po připojení
mohou tisknout a komunikovat
prostřednictvím cloudu.
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Černobílý tisk a barevné skenování A4

Srovnání zařízení
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Ricoh Czech Republic s.r.o.
Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
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www.ricoh.cz

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barvy
skutečného produktu se mohou lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Všechna
práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh
Europe PLC.


