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Cyfrowe wielofunkcyjne urządzenie
monochromatyczne

Kopiarka Drukarka Skaner

MP 2001L

20 Mono
str./min.

MP 2001

20 Mono
str./min.

MP 2501L

25 Mono
str./min.



Ekonomiczne, kompaktowe i wydajne 
urządzenia wielofunkcyjne

Ricoh oferuje serię wielofunkcyjnych urządzeń monochromatycznych formatu A3 (segmentu 
entry-level) dla grup poszukujących prostej funkcjonalności w postaci urządzenia kopiującego 
(MP 2001), a także drukującego oraz skanującego (MP 2001L/2501L). Energooszczędność, 
krótki czas oczekiwania na kopię, niewielkie wymiary oraz niskie koszty utrzymania, to mocne 
atuty prezentowanej serii monochromatycznych urządzeń. Obsługa tych modeli jest niezwykle 
prosta za sprawą intuicyjnego panelu. Produktywność może zostać zwiększona dzięki 
automatycznemu podajnikowi oryginałów, a komunikacja może zostać rozszerzona o interfejs 
sieciowy Ethernet, który zapewnia swobodny przepływ danych w każdym środowisku 
sieciowym.

Wydajne i kompaktowe
Urządzenia Ricoh MP 2001/MP 2001L/MP 2501L sprostają każdemu 
zadaniu. Drukują z prędkością do 25 stron na minutę, a pierwsza 
kopia jest gotowa w zaledwie 6,5 sekundy. Kolorowy skaner 
przetwarza skanowane oryginały na pliki elektroniczne w określonym 
formacie, w celu płynnego zarchiwizowania dokumentów oraz ich 
dystrybucji. Niewielkie wymiary zaoszczędzą cenną przestrzeń 
każdego biura. 

Ekonomiczne i przyjazne dka środowiska

Dzięki płynnemu przetwarzaniu zadań modele MP 2001/2001L/2501L, 
są doskonałą alternatywą dla urządzeń lokalnych o ograniczonej 
funkcjonalności. Energooszczędne tryby oraz ekologiczne 
komponenty pomagają zmniejszyć zużycie energii oraz emisję 
dwutlenku węgla. Dodatkowo, modele te (2001L oraz 2501L) są 
wyposażone w moduł dupleksu, co pozwala na oszczędność papieru.

Intuicyjne i łatwe w obsłudze
Intuicyjny panel operatorski i czytelny 4-liniowy wyświetlacz 
sprawiają, że wykorzystanie funkcji urządzenia jest niezwykle proste. 
Wszystkie funkcje zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić 
najwyższą efektywność pracy. Funkcja kopiowania dowodu 
tożsamości [ID Copy] na 1 stronie arkusza papieru oszczędza cenny 
czas.



Wszechstronność funkcji
Wbudowany dupleks

Automatyczne drukowanie dwustronne w standardzie (MP 2001L i MP 2501L) 
pozwala na uzyskanie znacznej oszczędności papieru, a tym samym  zmniejsza 
emisję dwutlenku węgla. Dodatkowo dwustronne drukowanie oraz kopiowanie 
oszczędza miejsce archiwizacyjne zmniejszając liczbę dokumentów o połowę. 
Drukowanie dwustronne może zostać ustawione domyślnie co niesie za sobą jeszcze 
większe oszczędności w ramach kosztów posiadania.

Pełnokolorowe skanowanie

Szybkie skanowanie w  trybie kolorowym pozwala usprawnić procesy obiegu 
oraz archiwizacji dokumentów, a także ograniczyć zużycie papieru. Udostępnij 
dokumenty cyfrowo dla szybszego ich przepływu i ciesz się niższymi kosztami 
druku i wysyłki.

Prosty wybór funkcji

Urządzenia Ricoh MP 2001/MP 2001L/MP 2501L zaprojektowane są dla 
zapewnienia wygody i efektywnej pracy. Duże przyciski i czytelny 4-liniowy 
wyświetlacz sprawiają, że nawet najbardziej skomplikowane operacje stają się 
łatwe do wykonania. 

Kompaktowa obudowa

Zwarta, kompaktowa obudowa umożliwa zastosowanie modeli MP 2001, MP 
2001L lub MP 2501L, zarówno jako urządzenia centralne, jak i urządzenia 
nabiurkowe. Urządzenia charakteryzują się łatwym dostępem do modułów 
mechanicznych, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces konserwacji 
urządzenia.



MP 2001/MP 2001L/MP 2501L
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

10 sekund
6,5 sekundy

Czas nagrzewania:
Czas pierwszej kopii:
Prędkość wydruku ciągłego: 
Pamięć RAM:
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
Waga:
Źródło zasilania:

20 (MP 2001)/ 25 (MP 2501) stron na minutę   
16 MB (MP 2001)/ 128 MB (wersja L) 
587 x 568 x 430 (MP 2001)/ 528 mm (MP 2501)
35/37/47 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:

Kopiowanie wielokrotne:
Rozdzielczość:
Zoom:

Skanowanie wiązką lasera i 
druk elektrofotograficzny
Do 99 kopii
600 dpi
Od 50% do 200%

DRUKARKA (MP 2001L, MP 2501L)

Język drukarki: Standardowo: DDST (GDI)
Rozdzielczość drukowania: 600 dpi
Interfejs: Standardowo: USB 2.0

Opcja: Karta sieciowa 10 base-T/100
base-TX

Protokół sieciowy: Standardowo: TCP/IP (IP v4), IPP
Środowiska Windows®: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2

SKANER (MP 2001L, MP 2501L)

Prędkość skanowania: 200 dpi: 17,5 obrazów na minutę
Rozdzielczość: Maksymalnie: 600 dpi
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: A3,
A4, A5, B4, B5
Taca ręczna: Minimalnie (A3, A4, A5,
A6, B4, B5, B6), Maksymalnie (A3, A4,
A5, A6, B4, B5, B6, A3+, Legal, Letter,
Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap,
Folio, 16 KAI), Niestandardowy rozmiar
papieru (Szerokość, Długość)

Pojemność wejściowa papieru: Maksymalnie: 1 350/1 350/1 600
arkuszy

Gramatura papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: 60 -
90 g/m²
Taca ręczna: 60 - 162 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 1 550 W
Tryb gotowości: 108/105/106 W
Tryb uśpienia: 0,6/2,3/2,3 W
Współczynnik TEC (typowy pobór
energii elektrycznej): 1 090/1 330/1 594
Wh

OPROGRAMOWANIE

Opcjonalnie

OPCJE

Pokrywa skanera, ADF handle, podajnik oryginałów ARDF, kaseta 
1x500 arkuszy, kaseta 2x500 arkuszy, Szafka niska, Szafka średnia, 
Szafka wysoka, Interfejs licznika, Interfejs Ethernet (dla wersji L)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność tonera: Czarny: 9 000 wydruków

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub produkty
są nazwami handlowymi ich
właścicieli. Specyfikacja i
wygląd zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w broszurze.
Zdjęcia w broszurze nie są
prawdziwymi fotografiami i w
wyglądzie mogą pojawić się
niewielkie różnice.
Copyright © 2014 Ricoh 
Europe PLC. All rights 
reserved. Broszura, jej 
zawartość i/lub wygląd nie 
mogą być zmieniane, 
adaptowane, kopiowane w 
części i/lub całości ani 
używane w innych 
opracowaniach bez pisemnej 
zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com




