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Os Aficio™MP C3002/MP C3502 são os parceiros ideais para o escritório: MFPs 

inteligentes que podem ser adaptados de forma a ir ao encontro das necessidades 

específicas da sua equipa. Em três palavras: eficientes, robustos e versáteis. O ecrã 

principal é intuitivo, poupando tempo e esforço. Uma gama de práticas funcionalidades 

melhora o fluxo de trabalho e conectividade entre colegas. Pode definir os seus próprios 

standards de segurança com verificações e controlos adicionais. E, além do baixo 

consumo de energia, existem ainda opções adicionais que ajudam a sua empresa a 

pensar e a agir em prol do ambiente. Em suma, são equipamentos multifuncionais, 

elegantes e robustos que ficam bem e trabalham bem em qualquer escritório.

• 30-35 impressões/cópias a cores por minuto

• Design inteligente: elegância e usabilidade

• Standards internacionais de segurança e boas práticas ambientais

• Ecrã principal personalizável com os atalhos e preferências do utilizador

• Soluções de software inteligentes que optimizam a eficiência num escritório

O parceiro perfeito para o escritório



Concebido para facilitar

Respostas inteligentes a desafios difíceis

Painel de operação intuitivo
O painel de operação facilmente personalizável apresenta o 
ecrã principal seleccionado pelo utilizador com as suas próprias 
preferências e definições. O botão de ecrã principal leva-o de volta ao 
ecrã principal. A slot para SD/USB permite-lhe trabalhar directamente a 
partir de um dispositivo de memória externo. Simultaneamente, o painel 
inclinável permite melhorar a ergonomia para o utilizador.

Controladora interna avançada 
A gestão de quotas de utilização por grupo de utilizadores ou por 
utilizador permite-lhe gerir os custos de utilização do equipamento. 
Associando elevada produtividade a sustentabilidade, a controladora 
tem também um indicador ecológico que apresenta o histórico das 
definições de papel para permitir uma utilização mais eficiente. A slot 
USB/SD facilita a impressão de ficheiros PDF, JPEG e TIFF.

Sistema de fusão avançado 
Impressão de envelopes melhorada graças a um sistema de fusão 
avançado. A pensar no ambiente, o sistema de fusão tem um menor 
tempo de recuperação do modo de suspensão para o modo de 
operação. Além disso, os valores de consumo eléctrico típico são mais 
baixos, o que também significa um menor impacto no ambiente.

Segurança máxima
A utilização de palavras-passe e autenticação de utilizador impedem 
que sejam impressos ou copiados documentos sem autorização. 
A certificação CC, segurança de informação com PDF/A e outros 
standards de arquivo documental electrónico permitem uma maior 
protecção dos seus documentos. Adicionalmente, a encriptação 
avançada permite aumentar o nível de segurança do equipamento.



Finalizador profissional integrado
Impressão de aspecto genuinamente profissional. Produz um portfolio 
de documentos de acabamento impecável, com finalizadores de 
folhetos e agrafagem com capacidade para 1000 folhas. Instale uma 
unidade de furação para preparar documentos ou folhetos para a 
aplicação de argolas de encadernação. Deixará de ser necessário 
fazer o outsourcing de relatórios, apresentações ou outros documentos 
essenciais.

MFPs que se adaptam às suas 
necessidades

Elegantes e produtivos
Design elegante em tons de branco e cinzento e em forma de cubo. 
Interface intuitivo, gráficos apelativos e painel de operação inclinável. 
MFPs funcionais, atractivos e com estilo.

Software inteligente
O GlobalScan NX fornece opções de digitalização inteligentes, com 
botões simples para digitalizar directamente para a localização 
pretendida usando formatos pré-determinados. O @Remote utiliza 
dados operacionais para o ajudar a gerir os respectivos equipamentos 
de forma mais eficiente. E nunca mais ficará sem toner: o equipamento 
encomenda-o automaticamente! Pequenos benefícios que fazem uma 
grande diferença.



Poupanças indirectas com impacto directo 
O sistema de gestão de quotas de impressão corta na utilização 
desnecessária de papel e reduz o consumo de energia. A função de 
fax remoto permite que vários utilizadores enviem e recebam faxes 
através de uma única rede, eliminando os custos de manutenção de 
várias linhas de fax.

Descubra onde pode poupar

Poupe tempo e poupe dinheiro
30-35 impressões a cores por minuto permitem-lhe fazer o seu 
trabalho rapidamente. Uma bandeja de papel com maior capacidade, 
impressão em duplex e o alimentador automático de documentos 
agilizam os trabalhos maiores. O Enhanced Media Print permite-lhe 
pré-visualizar trabalhos e imprimir ficheiros PDF, JPEG e TIFF a partir 
de dispositivos de memória USB num só passo a partir do ecrã. Assim 
são evitados erros dispendiosos ao programar os trabalhos.



Acompanhe o fluxo de trabalho
Os trabalhos são separados de forma clara por uma página separadora 
de trabalho que inclui um útil resumo do documento. Dê prioridade a 
trabalhos directamente a partir da bandeja de alimentação manual. 
É possível definir a impressão programada para um horário menos 
atarefado ou para durante a noite. A opção da unidade de browser 
facilita a impressão de horários, bilhetes e manuais directamente a 
partir da internet.

Inteligentes, rápidos e ecológicos

Equipamentos multitarefa  
Estes MFPs facilitam a execução dos seus trabalhos rotineiros. Por 
exemplo, a função Auto Job Promoter ignora um trabalho para o qual o 
equipamento não tem papel suficiente e imprime o trabalho seguinte. 
Também está disponível a digitalização a cores para e-mail, FTP, 
SMB, NCP, USB/SD ou URL, o que simplifica uma série de tarefas de 
escritório rotineiras.

Ambientalmente responsável
Os produtos Ricoh possuem características amigas do ambiente e 
económicas, tal como uma rápida impressão e cópia em duplex, modo 
de poupança de energia avançado e um maior rendimento de toner. 
Assim, poupa papel, tempo e energia, ao mesmo tempo que reduz 
os desperdícios e os custos. Os produtos Ricoh cumprem com as 
directrizes Energy Star, o que significa que é utilizada menos energia 
para o funcionamento do seu equipamento Ricoh.
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Funções fundamentais para as 
comunicações empresariais

1   Fácil acesso & operação intuitiva através do 
painel LCD a cores

2   Alimentador automático reversível de originais 
de 50 folhas para gerir facilmente originais de 
um e dois lados

3   2 bandejas standard de 550 folhas para evitar 
os reabastecimentos frequentes e melhorar a 
eficiência

4   A bandeja de alimentação manual para 100 
folhas permite a utilização de uma variedade 
de formatos e tipos de papel

5   As opções de 2 bandejas de papel para 550 
folhas, bandeja de papel para 550 folhas 
ou bandeja de grande capacidade para 
2000 folhas permitem-lhe escolher entre 
diferentes fontes de papel de acordo com as 
necessidades

6   A bandeja lateral de grandes capacidades 
para 1200 folhas aumenta a produtividade do 
seu escritório

7   Finalizador de folhetos de 1.000 folhas & 
diversos kits de furação para uma diversidade 
de opções de finalização

8   Bandeja de saída interna de 125 folhas para 
separar as impressões & maior facilidade na 
recolha dos documentos



MP C3002/MP C3502
PRINCIPAIS ESPECIFICAçõES TÉCNICAS

www.ricoh-europe.com

Certificação ISO9001 e ISO14001
Todos as marcas e/ou nomes de 
produtos são marcas comerciais 
dos respectivos proprietários. 
Especificações e aspecto externo 
sujeitos a alteração sem aviso prévio. 
A cor do produto real pode variar 
da cor apresentada no catálogo. As 
imagens neste catálogo não são 
fotografias verdadeiras podendo 
existir ligeiras diferenças de 
pormenor.
Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. 
Todos os direitos reservados. Este 
catálogo, o seu conteúdo e/ou o seu 
layout não podem ser modificados 
e/ou adaptados, copiados em parte 
ou no seu todo e/ ou incorporados 
noutros trabalhos, sem a prévia 
autorização escrita da Ricoh Europe 
PLC.

GERAL
Tempo de aquecimento:  20 segundos
Velocidade da primeira página:  Cor: 7,3/7,2 segundos 

Preto: 4,8 segundos
Velocidade de saída contínua:  Cor: 30/35 páginas por minuto 

Preto: 30/35 páginas por minuto
Memória:  Máximo: 1,5 GB
  Disco rígido: 190 GB
Dimensões (L x P x A):  Com ARDF: 670 x 682 x 880 mm
Peso:  120 kg
Fonte de alimentação:  220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR
Processo de cópia:  Sistema de transferência electrostática a 

seco
Cópias múltiplas:  Até 999 cópias
Resolução da cópia:  600 dpi
Zoom:   De 25% a 400% variações de 1%

IMPRESSORA
Linguagem da impressora:  Standard: PCL5c, PCL6, PDF 

Opcionais: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolução de impressão:  Máximo: 1 200 dpi
Interface:  Standard: USB 2.0, Entrada SD, Ethernet 

10 base-T/100 base-TX 
Opcionais: IEEE 1284 bidireccional, 
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), 
Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T

Protocolo de rede:  Standard:  TCP/IP (IP v4, IP v6)  
 Opcionais: IPX/SPX

Ambientes Windows®:  Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 
7, Windows® Server 2003, Windows® 
Server 2008, Windows® Server 2008R2

Ambientes Mac OS:  Macintosh OS X Native v10.2 or later
Ambientes Unix:   UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10  

HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 
RedHat® Linux: 4, 5, 6 
 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1

Ambientes Novell® Netware®:   v6.5
Ambientes SAP® R/3®:   SAP® R/3®

SCANNER
Velocidade de digitalização:   Máximo 51 originais por minuto
Resolução de digitalização:  Máximo: 1 200 dpi
Formato do original:   A3, A4, A5
Formato de ficheiro:  TIFF de página única, JPEG de página 

única, PDF de página única, PDF 
de elevada compactação de página 
única, PDF-A de página única, TIFF 
multipágina, PDF multipágina, PDF de 
elevada compactação multipágina, PDF-A 
multipágina

Drivers incluídos:   TWAIN de rede
Scan to e-mail:   SMTP, POP, IMAP4
Scan to folder:   SMB, FTP, NCP

FAX
Circuito:   PSTN, PBX
Compatibilidade:   ITU-T (CCITT) G3
Resolução:   Standard: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 

dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi 
 Opcionais: 8 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 
dpi, 16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi

Velocidade de transmissão:   2 segundos
Velocidade do modem:   Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura:   1 segundos
Capacidade de memória:   Standard: 4 MB 

Máximo: 28 MB

SUPORTES DE PAPEL
Formato de papel recomendado:   A3, A4, A5, B4, B5, A6
Capacidade de entrada de papel:   Máximo: 4400 folhas
Capacidade de saída de papel:   Máximo: 1625 folhas
Gramagem do papel:   52 - 300 g/m²

AMBIENTE
Consumo de energia:   Máximo: 1700 W 

Potência de operação: 700 W 
Modo pronto: 90 W 
Em espera: 67 W 
modo de suspensão: 1,6 W 
TEC (Consumo Eléctrico Normal): 1,4/1,5 
kW/h

SOFTWARE
Standard:   SmartDeviceMonitor, Web 

SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:   GlobalScan NX, Card Authentication 

Package, Unicode Font Package for SAP, 
Remote Communication Gate S Pro

OPÇÕES
Tampa do vidro de exposição, Pega de acessibilidade opcional, 1 x bandeja 
de papel de 550 folhas, 2 x bandejas de papel de 550 folhas, Bandeja lateral 
de grande capacidade para 1 200 folhas, Bandeja de grande capacidade de 2 
000 folhas, Unidade de transporte, Finalizador de 500 folhas, Finalizador de 1 
000 folhas, Finalizador de folhetos de 1 000 folhas, Kits de furação, Bandeja 
interna de separação em espinha, Bandeja de saída interna, Bandeja lateral, 
Alimentador de envelopes, Mesa de suporte, Pictbridge, Unidade de browser,  
Kit de interface para ligação PageCounter Equitrac, Conversor do formato de 
ficheiros, Suporte para contador externo, Suporte para leitor de cartões, Copy 
Data Security Unit, Unidade de conexão do fax, 2ª porta G3, Netware

Para saber mais sobre modelos disponíveis, opções e software, 
consulte a Ricoh.


