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Ricoh MP 2001

Ficou fácil copiar com confiabilidade e economia
®

A elegante e compacta RICOH MP 2001 combina qualidade de produção
com controles intuitivos, para otimizar o fluxo de trabalho de cópias para
pequenos escritórios e grupos de trabalho com uma consciência de custos.
Obtenha reproduções nítidas e claras
maiores, até A3(duplo-Carta)

mesmo daqueles documentos

sem comprometer a eficiência ou seu

orçamento. Beneficie-se de configurações opcionais, para acomodar as
exclusivas necessidades de cópias de sua empresa.

Cópias em preto e branco a ótimo custo
A econômica Ricoh MP 2001 enriquece o fluxo de trabalho de cópias com precisão e
eficiência. Ela oferece cópias em preto e branco simplex a até 20 páginas por
minuto, para acomodar com rapidez as cargas de trabalho diárias de documentos.
Seu vidro de exposição tamanho ofício permite aos usuários copiar documentos
maiores, incluindo livretos, catálogos e outras mídias maiores.

Prático manuseio do papel
Configure a Ricoh MP 2001 para atender todas as suas necessidades de cópias. Ela
vem equipada com uma bandeja de papel interna de 250 folhas. Use a Bandeja de
Alimentação Manual padrão de 100 folhas para papéis de tamanhos e gramaturas
especiais. Adicione dois bancos de papel opcionais de 500 folhas, para expandir a
capacidade total de papel para 1.350 folhas e suportar longas tiragens com
eficiência. Na verdade, os usuários podem selecionar até 99 cópias de cada
original. Escolha o Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF)
opcional para permitir manusear com eficiência documentos de diversas páginas.

Especificações Gerais

Elemento de Digitalização Plano, com elemento sensor de imagem CIS
Processo de Impressão Digitalização/marcação a laser e impressão
eletrofotográfica
Memória do Equipamento 16 MB
Velocidade de Saída
Até 20 ppm (Carta/A4), 14 ppm (Ofício), 7 ppm
(A3/2xCarta)
Tempo de Primeira Cópia 6,5 20 segundos ou menos
Tempo de Aquecimento 10 segundos ou menos
Tempo de Recuperação Menos de 10 segundos (após ligar o interruptor
para Máquina Pronta
principal)
Resolução de Cópia
600 x 600 dpi
Escala de Cinzas
256 Níveis
Ajuste de Exposição
Manual ou Automático
Diversas Cópias
Até 99
Tamanhos de Papel
Bandeja Padrão: A5 a A3
Bandeja de Alimentação Manual: A6 a A3
Gramaturas do Papel
Bandejas Padrão: 60 a 90 g/m²
Bandeja de Alimentação Manual: 60 a 162 g/m²
Vidro de exposição
Até A3(duplo-Carta)
Capacidade de Entrada Padrão: 250 folhas + Band. Alim. Manual 100 flhs
Opcional. 500 folhas x 1 ou 2 Bandejas (para
produção máxima de 1.350 folhas)
Capacidade de Saída
250 folhas (Bandeja interna)
Tipos de Papéis
Papel Comum, Papel Espesso*, Transparências*
Zoom
50% a 200% em incrementos de 1%
Escalas de Ampliação e 50%, 65%, 78%, 93%, 121%, 129%, 155%
Redução Pré-definidas:
Dimensões (L x P x A)
587 mm x 568 mm x 431 mm
Peso
35 kg.
Energia Elétrica
120V, 60Hz, 12A
Consumo de Energia
Menos de 1,6 kW (máx.)
TEC**
1,11 kWh/semana
Recursos Padrão
Temporizador de Desligamento Automático,
Seleção Automática de Papel, Início Automático,
Troca Automática de Bandeja, Combinar Cópia,
Alceamento Eletrônico, Temporizador de
Economia de Energia, Cópias de ID, Rotação de
Imagem, Modo Foto, Cópia em Série, Códigos de
Usuário: (50 códigos)
*Somente pela Bandeja de Alimentação Manual
**Consumo Típico de Eletricidade:

Opcionais
Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) DF2030

Tamanho do Pap el
Gramaturas do Papel
Capacidade de Papel
Dimensões (L x P x A)
Peso

Funcionalidade Intuitiva
Simplifique o fluxo de trabalho com a Ricoh MP 2001. Um painel de operação com
tela LED de 4 linhas oferece teclas grandes e navegação intuitiva, para orientar os
usuários na execução de todos os trabalhos, para que possam executar qualquer
tarefa no equipamento com facilidade. Foi incluída a Cópia automática de Cédula
de Identidade, que permite aos usuários copiar os dois lados de carteiras de
motorista, passaportes, Identidades e outros documentos pequenos em um só lado
da folha, ao toque de um botão.

A5 a A3
40 a 128 g/m² Simplex, 53 a 105 g/m² Duplex
50 folhas
550 x 496 x 120 mm
10 kg

Unidade de Alimentação de Papel PB2000
Tamanho do Papel
Gramaturas do Papel
Capacidade de Papel
Dimensões (LxPxA)
Peso

A5 a A3
60 a 105 g/m²
500 folhas x 1 Bandeja
553 x 548 x 137 mm
12 kg

Unidade de Alimentação de Papel PB2010

Tamanho do Papel
Gramaturas do Papel
Capacidade de Papel
Dimensões (L x P x A)
Peso

Reduza espaço, poupe energia
Com seu design esguio e ocupando pouco espaço, a Ricoh MP 2001 requer uma
área mínima e pode caber tranquilamente em qualquer ambiente de trabalho. Ela
oferece design de acesso totalmente frontal, para que os usuários possam executar
muitas tarefas, inclusive reabastecimento de toner, com facilidade. Os tempos de
aquecimento são menores que 10 segundos e os da primeira cópia são menores
que 6,5 segundos, para ajudar os usuários a reproduzir documentos com mínima
perda de tempo e a reduzir o consumo de energia.

A5 a A3
60 a 105 g/m²
500 folhas x 2 Bandejas
553 x 548 x 271 mm
25 kg

Opcionais Adicionais
Cobertura do Vidro de Exposição PN2000, Puxador do ADF Tipo C, Unidade
de Interface para Contador Opcional Tipo A
Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças e
suprimentos originais Ricoh.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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