
MP C2030/MP C2530 

Multifuncionais a cores 
económicos e compactos



Flexibilidade a cores para todo 
o tipo de escritórios

A produção de documentos no escritório está a tornar-se cada vez mais exigente. A utilização da 
cor está rapidamente a tornar-se na norma, mas a produção externa dos documentos (outsourcing) 
afecta seriamente o seu orçamento. Os MP C2030/MP C2530 da Rex-Rotary são uma alternativa 
muito desejada. Produtivos, fl exíveis e compactos, estes equipamentos multifuncionais (MFPs) a 
cores disponibilizam uma excelente relação preço / qualidade. Descubra de que modo todas aquelas 
funcionalidades de que se necessita cabem dentro de um elegante design .

• Produção a cores nítida e de alta qualidade com o novo toner PxP™.

• Excelente produtividade a 20/25 ppm tanto a cores como a preto.

• Impressão em duplex (frente e verso) à velocidade simplex.

• Gama excepcionalmente variada de suportes de impressão.

• Funcionalidade e polivalência: cópia, impressão, digitalização e fax (opcional).



A cobertura da totalidade do seu 
fluxo de trabalho

Cores magníficas

A sua impressão a cores terá um aspecto nítido e perfeito 
graças ao toner PxP™ utilizado pelos MP C2030/MP C2530. 
A qualidade mantém-se consistente mesmo em grandes 
tiragens. A resolução de impressão tem uns excelentes 
600 dpi. 

Vasta gama de suportes de impressão

Precisa de criar relatórios, folhetos ou panfletos? Os 
MP C2030/MP C2530 suportam uma grande variedade de 
tipos de papel. Podem receber formatos entre o A3 e o A6, 
desde papel fino (52 g/m² introduzido através da bandeja 
de alimentação manual) a papel grosso (256 g/m² através 
das bandeja standard e de alimentação manual). Papéis 
brilhantes e revestidos ou cartão são processados com 
a mesma facilidade. Até envelopes e acetatos podem ser 
alimentados pela bandeja de alimentação manual standard.

Our Earth Our Tomorrow

“Verde” para Rex-Rotary não é apenas uma cor – é toda 
uma atitude. O nosso toner PxP™ (poliéster x polimerização) 
é produzido com uma emissão de óxido de carbono 
significativamente menor do que os toners convencionais. 
Um benefício mais directo para si é a unidade de duplex 
standard nos MP C2030/MP C2530. A poupança de papel é 
tão benéfica para o ambiente como para o orçamento 
da empresa. 

Equipamentos fiáveis 

Os motores dos MP C2030/MP C2530 são o resultado de 
anos de especialização da Rex-Rotary. O seu novo design 
com 4 tambores em tandem assegura um funcionamento 
totalmente fiável. Um percurso de papel simplificado reduz 
os riscos de encravamento e o seu equipamento está 
sempre disponível. Com uma capacidade máxima de papel 
de 1600 folhas, os recarregamentos são reduzidos ao 
mínimo.

Funcionalidades de impressão standard

Os novos MP C2030/MP C2530 têm todas características 
e funcionalidades básicas de impressão como standard. 
Aproveite as suas funcionalidades baseadas em ícones com 
o driver RPCS™ ou o driver opcional PCL. É inclusivamente 
possível fazer a colecção electrónica das suas impressões a 
preto e a cores ser para uma maior comodidade.  

Excelente produtividade

Impressão em duplex a velocidades simplex: nem todos os 
equipamentos conseguem fazê-lo. Os MP C2030/MP C2530 
imprimem e copiam a 20/25 ppm tanto a preto e branco 
como a cor integral. A velocidade de saída da primeira 
cópia é inferior a 6,5 segundos para preto e inferior a 
9,5 segundos para cor integral.



MP C2030/MP C2530 

www.rexrotary.com

COPIADOR

Processo de cópia: Sistema de transferência electrostática a seco

Velocidade de cópia: MP C2030: P&B / cor integral: 20 cópias por minuto
 MP C2530: P&B / cor integral: 25 cópias por minuto

Resolução:  600 dpi 

Cópias múltiplas: Até 999

Tempo de aquecimento: Inferior a 25 segundos1

Velocidade da primeira cópia: Preto e branco:  Inferior a 6,5 segundos
 Cor integral:  Inferior a 9,5 segundos

Zoom: 25 - 400% (em variações de 1%)

Memória: Standard: 512 MB

Capacidade de entrada Standard:  2 x bandeja p/ 250 folhas
de papel: 1 x bandeja de alimentação manual p/ 100 folhas 
 Máxima: 1600 folhas

Capacidade de saída de papel: Máxima: 550 folhas

Formato do papel: A6 - A3

Gramagem do papel: Bandeja de papel 1: 60 - 256 g/m²
 Bandeja de papel 2: 60 - 169 g/m²
 Bandeja de alimentação manual: 52 - 256 g/m²
 Bandeja duplex (frente e verso): 60 - 105 g/m²

Dimensões (L x P x A): 587 x 655 x 845 mm (com ARDF)

Peso: Inferior a 100 kg (com ARDF)  

Fonte de alimentação:: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia: Funcionamento: Máximo 1680 W1

IMPRESSORA

Velocidade de impressão: MP C2030: P&B / cor integral: 20 cópias por minuto
 MP C2530: P&B / cor integral: 25 cópias por minuto

Linguagens de impressão: Standard: RPCS™
 Opção:   PCL5c, PCL6

Resolução: 600 dpi

Interface: Controladora USB 2.0
 Dispositivo USB 2.0 
 Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Protocolo de Rede: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX

Ambientes suportados:  Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
 IBM iSeries
 AS/400 using OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Velocidade de digitalização: P&B: 41 imagens por minuto (LEF, A4)
 Cor integral: 26 imagens por minuto

Resolução: Máxima 600 dpi 

Formato do original:  A5 - A3

Formatos de saída: PDF/JPEG/TIFF/PDF de Elevada Compactação

Drivers incluídos: TWAIN de rede

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAX (OPÇÃO)

Circuito: PSTN, PBX 

Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3 

Velocidade Modem: Máxima 33,6 Kbps 

Resolução: 200 x 100/200 dpi

Método de compactação: MH, MR, MMR, JBIG  

Velocidade de digitalização: 36 folhas por minuto 

Capacidade da memória: Standard:  4 MB

Cópia de segurança 

da memória: Sim

OUTRAS OPÇÕES

Bandeja de papel de 500 folhas, 2 bandejas de papel de 500 folhas, Mesa com rodízios, 
Armário, Bandeja interna de separação de trabalhos, Bandeja lateral, Módulo PCL, 
Unidade de fax, Tinta para carimbo de fax, Copy Data Security Unit, PictBridge, Counter 
interface unit type A, Key counter bracket, Porta de comunicação remota BN1.

1  O tempo de aquecimento e o consumo de energia podem diferir dependendo das 
condições e o ambiente envolvente do equipamento.

Para disponibilidade de modelos, equipamento opcional e software, consulte o 
distribuidor local da Rex-Rotary.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Certifi cação ISO9001: 2000
Certifi cação ISO14001

A Rex-Rotary concebeu este produto de 
modo a satisfazerem as directrizes EC 
ENERGY STAR relativamente à efi  ciência 
energética.

Todas as marcas e/ou nomes de produtos 
são marcas comerciais dos respectivos 
proprietários.

Especifi cações técnicas e aspecto externo 
sujeitos a alteração sem aviso prévio. A 
cor do produto real pode variar da cor 
apresentada no catálogo. As imagens 
apresentadas neste catálogo não são 
fotografi  as verdadeiras e podem apresentar 
pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Todos 
os direitos reservados. Este catálogo, o seu 
conteúdo e/ou o seu layout não podem ser 
modifi  cados e/ou adaptados, copiados em 
parte ou no seu todo e/ou incorporados 
noutros trabalhos, sem sem autorização 
prévia por escrito da Ricoh Europe PLC.
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