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Multifunções A4 a cores compactos para aumentar
a produtividade
Desempenho de topo, fiabilidade extraordinária, produtividade elevada … e excelente relação qualidade/
preço. É isto que encontra nos MP C401SP/MP C401SRSP, os equipamentos multifunções A4 a cores
compactos da Ricoh. Mas não é só isso. Estes equipamentos oferecem-lhe resultados consistentes, uma
superior qualidade de imagem e funções de acabamento eficientes. E ainda uma operação simples e
intuitiva, reduzido impacte ambiental e quatro configurações à escolha. Os MP C401SP/MP C401SRSP
são, portanto, a escolha óbvia para escritórios onde a produtividade, os fluxos de trabalho, a qualidade e
o controlo de custos estão no topo da lista de prioridades.
Poupança de tempo: impressão rápida de 40 cpm
Economia: redução dos custos totais
Facilidade de utilização: painel de operação de grandes dimensões (9 pol./10,1 pol.)
Enorme versatilidade: finalizador interno compacto
Durabilidade: capacidade de picos de trabalho longos

Desempenho e facilidade de utilização
incomparáveis
Altamente produtivos e duráveis
A velocidade e o desempenho incríveis dos MP
C401SP/MP C401SRSP significam que já não tem
de esperar pelas suas impressões. Após o
aquecimento, a primeira impressão a preto e branco
está disponível escassos 5.4 segundos depois
(cores em 7.2 segundos). Estes equipamentos
ganham depois velocidade até 40 páginas por
minuto. São também excecionalmente duráveis,
sendo concebidos para uma longa vida útil de
utilização intensiva. Os ciclos típicos preveem
volumes elevados e o ARDF está instalado
firmemente para uma maior fiabilidade.

Funcionalidades avançadas para
melhorar o fluxo de trabalho
Poupe tempo pesquisando documentos através da
função de PDF pesquisável. Pode procurar um
documento através de uma única palavra que
aparece no texto. Poupe papel e tempo copiando os
dois lados de um cartão de identificação num só lado
de uma folha com a função de Cópia de Cartão ID.
Imprima documentos no formato XPS (novo formato
XML da Microsoft) diretamente a partir de uma
memória USB ou PC – sem recorrer a um driver.

Responsabilidade para com o
ambiente
O consumo global de energia dos MP C401SP/MP
C401SRSP é o mais baixo possível para reduzir o
impacte ambiental e os seus custos com energia. Os
equipamentos podem passar até 50% da sua vida
útil em modo de suspensão, pelo que o consumo de
energia neste modo foi reduzido para o nível mais
baixo de sempre. A definição de ligar/desligar o
equipamento otimiza ainda mais o consumo de
eletricidade. Estes multifunções imprimem em modo
de duplex por predefinição para poupar papel – os
indicadores no painel de operação mostram a
quantidade de papel que é poupada.

Operação fácil
Escolha o tipo de painel de operação mais prático
para si. O visor de grandes dimensões com 9
polegadas convencional é familiar e fácil de utilizar.
Mas porque não tentar o mais recente painel tátil da
Ricoh? A sua operação é semelhante a iPads e
dispositivos Android, permitindo uma gestão de
trabalhos complexos mais rápida e sem percalços.
Outra funcionalidade que melhora a usabilidade é o
suporte de um teclado USB externo, que permite
escrever mais facilmente.

MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

FAX (OPCIONAIS)

Tempo de aquecimento:

46 segundos

Circuito:

Velocidade da primeira cópia:

Cor integral: 7,2 segundos
Preto: 5,4 segundos

Compatibilidade:

ITU-T (CCITT) G3, PSTN

Resolução:

8 x 3,85 linha/mm, 100 x 200 dpi
8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi

Velocidade de produção contínua: 40 páginas por minuto

PSTN

Memória:

Standard: 2 GB

Velocidade de transmissão:

B5: 2 segundo(s)

Disco rígido:

320 GB (Unidade Encriptação/Data
Overwrite Security)

Velocidade do modem:

Máximo: 33,6 Kbps

Velocidade de leitura:

2 segundo(s)

Dimensões (L x P x A):

550 x 570 x 710 mm

Capacidade de memória:

Standard: 4 MB
Máximo: 28 MB

Peso:

80/85 kg

Fonte de alimentação:

220 - 240 V, 50/60 Hz

SUPORTES DE PAPEL
COPIADOR
Processo de cópia:

Sistema de transferência eletrostática a
seco

Cópia múltipla:

Até 999 cópias

Resolução:

600 x 600 dpi

Zoom:

De 25% a 400% em variações de 1%

Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: A4, A5,
A6, B5, B6
Band. de alimentação manual: A4, A5,
A6, B5, B6
Capacidade de entrada de papel: Máximo: 2 300 folhas
Capacidade de saída de papel:

Máximo: 650 folhas

Gramagem do papel:

Bandeja(s) de papel standard: 52 - 220
g/m²
Band. de alimentação manual: 52 - 256
g/m²

IMPRESSORA
Linguagem da impressora:

Standard: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/
TIFF)
Opcionais: XPS

Resolução de impressão:

1200 x 1200 dpi

Interface:

Standard: USB 2.0, Slot SD, Interface
USB Host, Ethernet 10 base-T/100
base-TX, Gigabit Ethernet
Opcionais: Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth

ECOLOGIA
Consumo de energia:

Máximo: 1 570 W
Modo pronto: 202 W
Modo poupança de energia: 106 W
Modo de suspensão: 0,69 W
TEC (Consumo Eléctrico Normal): 3
834/3 840 Wh

Protocolo de rede:

TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour

Ambientes Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 2000, Windows® 8,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2003, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012

SOFTWARE
Standard:

SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Ambientes Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.6 ou
posterior

Opcional:

Ambientes UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode Font Package for
SAP, Remote Communication Gate S
Pro

Ambientes Novell® Netware®:

v6.5 ou posterior (Opcionais)

Ambientes SAP® R/3®:

SAP® R/3 3.x® ou posterior, mySAP
ERP 2004 ou posterior

SCANNER
Velocidade de leitura:

Máximo de 30 originais por minuto

Resolução:

Máximo: 600 dpi

Formato do original:

A4

Drivers incluídos:

TWAIN de rede

Scan to:

E-mail, Pasta, USB, SD card

OPÇÕES
1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel de 550 folhas,
Bandeja de saída interna, Bandeja lateral, Armário inferior, Mesa alta,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge,
Unidade de browser, Kit de interface para contador, Conversor do formato de
ficheiros, Unidade de Data Overwrite Security (versão certificada), Copy
Data Security Unit, Unidade de ligação de fax, Memória de fax (32 MB),
Opção de fax, Unidade de OCR

CONSUMÍVEIS
Capacidade do toner:

Preto: 10 000 impressões
Ciano: 10 000 impressões
Magenta: 10 000 impressões
Amarelo: 10 000 impressões

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

www.rexrotary.com

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 © 2014 Ricoh
Europe PLC. Todos os direitos
reservados. Este catálogo, os
seus conteúdos e/ou
disposição não podem ser
modificados e/ou adaptados,
copiados parcialmente ou no
todo e/ou incorporados
noutros trabalhos sem a prévia
permissão por escrito por
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