
Kompaktowa drukarka domowa o biznesowej wydajności
Łatwa w obsłudze i niezawodna drukarka P C200W firmy Ricoh to idealne rozwiązanie do domowego biura. Urządzenie drukuje z
prędkością do 24 stron na minutę w pełnym kolorze, pozwalając zaoszczędzić czas i miejsce. Kreator Wi-Fi ułatwia konfigurację, a
funkcja drukowania mobilnego, która jest w standardzie pozwoli pracownikom mobilnym drukować w różnych ustawieniach.

Drukowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki wydajnemu procesorowi oraz 512MB pamięci RAM, urządzenie bez trudu poradzi
sobie z każdym plikiem.Drukarka ma wymiary zaledwie 411 x 394 mm (szerokość x głębokość), dzięki czemu nie zajmuje dużo
miejsca.

Bezprzewodowa łączność oraz łatwy dostęp do kasety na papier i tacy wyjściowej z przodu urządzenia zapewniają możliwość
ustawienia drukarki P C200W na półce lub w szafce. Aby obniżyć koszty drukowania, urządzenie P C200W obsługuje pojemniki z
tonerem o zwiększonej wydajności typu AIO („All-in-One”). Drukowanie dwustronne jest dostępne w standardzie, co pozwala
zaoszczędzić papier.

Aplikacja Ricoh Support Station umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się poza
głównym biurem, ułatwiając dostęp do pomocy technicznej i rozwiązywania problemów. Chcemy, aby użytkownicy mogli bez
przeszkód pracować na tych samych urządzeniach z dowolnego miejsca — zarówno w biurze, jak i poza nim.

Kompaktowe rozwiązanie do druku — idealne dla małych biur i osób pracujących w domu.
Praca z dowolnego miejsca dzięki funkcji Wi-Fi i narzędziom do drukowania mobilnego.
Wysokiej jakości wydruki kolorowe i czarno-białe są drukowane z dużą prędkością.
Intuicyjny kreator Wi-Fi firmy Ricoh ułatwia konfigurację.
Pojemniki z tonerem o zwiększonej wydajności typu All-in-One obniżają koszty druku i częstotliwość wymiany tonera.
Aplikacja Ricoh Support Station na urządzenia mobilne pozwala łatwo obsługiwać wszystkie urządzenia wielofunkcyjne jak i
drukarki, eliminując tym samym konieczność wzywania pomocy technicznej. (Aplikacja jest dostępna w sklepach Apple i Google).

Chcemy, aby użytkownicy mogli bez przeszkód pracować na tych samych urządzeniach z dowolnego miejsca — zarówno w biurze,
jak i poza nim. Urządzenie Ricoh P C200W wyróżnia się niewielkimi wymiarami, niezawodnością oraz łatwością obsługi — to
skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie biznesowe umożliwiające pracę w domu

Kompaktowa drukarka kolorowa
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Drukarka



P C200W
Ogólna specyfikacja

INFORMACJE OGÓLNE

Czas nagrzewania 60,7 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii: cz-b

11 sekundy

Prędkość wykonania pierwszej
kopii: pełnokolorowej

11,4 sekundy

Prędkość wydruku ciągłego 24 str.na min.
Pamięć: standardowo 512 MB
Pamięć: maksymalnie 512 MB
Waga 16,1 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.) 411,2 x 394,1 x 243,7 mm
Źródło zasilania 220 - 240 V/7A, 50/60 Hz

DRUKARKA

Proces drukowania Skanowanie wiązką laserową, wydruk elektrofotograficzny
Język drukarki Standardowo: PCL5, PCLm, PostScript 3 (emulacja), PCL6 (emulacja)
Rozdzielczość wydruku:
maksymalnie

2 400 x 600 dpi

Interfejs sieciowy: standardowo Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Host USB2.0
USB2.0

Możliwość druku mobilnego Apple AirPrint
Mopria®

Środowiska Windows® Windows® 8.1
Windows® 10

Windows® Server 2016
Inne obsługiwane środowiska Środowisko Linux

OBSŁUGA PAPIERU

Zalecany rozmiar papieru A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność weśjciowa papieru:
standardowo

250 arkuszy

Pojemność wejściowa papieru:
maksymalnie

251 arkuszy

Pojemność wyśjciowa papieru:
standardowo

100 arkuszy

Gramatura papieru Kasety: 60 - 162 g/m²
Taca ręczna: 60 - 200 g/m²

Drukowanie dwustronne: 60 - 105 g/m²

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks. 624 W lub mniej
Zużycie energii podczas pracy 395 W
Zużycie energii: w trybie
gotowości

15 W

Zużycie energii: w trybie uśpienia 0,84 W
Współczynnik TEC (kWh)* 0,31 kWh

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner startowy Toner (czarny):750 wydruków
Toner (kolorowy):500 wydruków

Toner: czarny 4 500 wydruków
Toner: cyjan/magenta/żółty 4 500 wydruków
Wydajność materiałów
eksploatacyjnych mierzona
metodą pomiaru zgodnego z
ISO/IEC 19798

*Dostępne są również tonery bezzwrotne o wydajności 4500 wydruków. Skontaktuj się z przedstawicielem Ricoh, aby uzyskać
więcej informacji.
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