
Multifuncionais até A3 e Compactos



Compactos e acessíveis

Os Aficio™MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP tratam-se de multifuncionais A3 a

preto e branco com um design apelativo, equipados com funções avançadas para cópia, impressão

local através de USB, comunicações de fax e digitalização em rede eficientes em termos de custos. No

entanto, tudo isto é fornecido num pacote altamente compacto; estes equipamentos tratam-se dos

multifuncionais A3 com a dimensão mais reduzida da sua classe. Com um curto tempo de aquecimento

e velocidades rápidas, estes equipamentos aumentam a produtividade do escritório. O duplex standard,

a digitalização a cores, a elevada capacidade de papel e a possibilidade de lidar com uma vasta gama de

suportes de impressão aumentam a sua versatilidade. Estes multifuncionais A3 oferecem a

funcionalidade de que necessita a um preço acessível.

Altamente compactos para poupar no precioso espaço do escritório.

Melhores especificações da controladora para uma funcionalidade alargada.

Rapidez: até 33 páginas por minuto.

Pronto para funcionar em rede como standard (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP).

Inclui todas as funcionalidades de segurança mais recentes.

Multifuncionalidade inovadora

POUPE ESPAÇO

Graças ao inovador Design em Cubo Simples da Ricoh, estes tratam-se dos mais pequenos

multifuncionais A3 da sua classe. O finalizador interno opcional e o alimentador de envelopes standard

são integrados, o que reduz o número de partes salientes. A sua dimensão compacta poupa no

precioso espaço do escritório.

OPTIMIZE A SUA PRODUTIVIDADE

Estes equipamentos funcionam rápida, eficiente e suavemente. Necessitam de apenas 20 segundos

para aquecer, produzem a sua primeira impressão/cópia em 5,4 segundos ou menos e possuem uma

velocidade máxima de impressão de 33 páginas por minuto. A produtividade é aumentada ainda mais

pela elevada capacidade das bandejas de papel.

MELHORE O SEU FLUXO DE TRABALHO

Distribua documentos rapidamente através da digitalização – a cores se for necessário – para e-mail,

FTP, SMB ou NCP. Imprima directamente a partir de um dispositivo de memória amovível USB ou de

um SD card, sem ter de ligar o seu computador. Estes equipamentos também possuem a função de

fax, incorporando um modem Super G3, Internet Fax, IP-Fax e LAN-Fax.

SIMPLES DE UTILIZAR

O grande painel táctil LCD é fácil de utilizar e proporciona linhas orientadoras claras para a instalação,

operação e manutenção passo-a-passo do equipamento em 14 idiomas. O tempo máximo de

funcionamento é assegurado através de um acesso frontal total e de bandejas de papel de

carregamento frontal, o que acelera os procedimentos de substituição e manutenção.



ALTAMENTE SEGUROS

Todos estes equipamentos incluem as mais recentes funcionalidades de segurança de modo a ir ao

encontro dos clientes nesta área. Suportam o padrão de segurança IEEE2600.1. A encriptação do

disco rígido e a eliminação segura dos dados no disco rígido são funções standard (MP 2352SP/MP

2852SP/MP 3352SP); os seus dados permanecem totalmente protegidos, dado que apenas

utilizadores autorizados podem aceder às suas redes.

AMPLA GAMA DE SUPORTES DE IMPRESSÃO

Duas bandejas de papel standard e uma bandeja de alimentação manual de 100 folhas oferecem uma

capacidade de 1 150 folhas. Este valor aumenta para as 3 150 folhas adicionando uma bandeja de

grande capacidade de 2 000 folhas. É possível optar por um finalizador interno de 500 folhas para

poupar espaço, enquanto que outras possibilidades incluem um finalizador externo de 500 ou de 1

000 folhas, assim como um finalizador de folhetos de 1 000 folhas. A melhor qualidade de imagem da

sua classe permite produzir internamente documentos profissionais e atractivos.

AMIGA DO AMBIENTE

Na Ricoh ajudamo-lo a reduzir o impacte ambiental do seu escritório, assim como a baixar os seus

custos. Estes equipamentos possuem funções amigas do ambiente e de poupança monetária, tais

como curto tempo de aquecimento, modo de poupança de energia avançado, toner de alta duração,

duplex standard e definição de quotas. Além disso, todos os equipamentos da Ricoh cumprem os

requisitos Energy Star. Isto significa que é produzido menos CO2 para disponibilizar a energia

necessária para fazer funcionar os equipamentos da Ricoh.



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 © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os
seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados
parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão
por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Para obter mais
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COPIADOR

Processo de cópia: Digitalização com feixe laser e impressão
electrofotográfica

Velocidade de cópia: 23/28/28/33/33 cópias por minuto
Resolução: 600 dpi
Tempo de aquecimento: Inferior a 20 segundos
Velocidade da primeira cópia: 5,4/4,5/4,5/4,5/4,5 segundos
Memória: Máximo: 1 GB + Disco rígido de 120 GB
Capacidade de entrada de papel: Máximo: 3 150 folhas
Capacidade de saída de papel: Máximo: 1 625 folhas
Formato do papel: A6 - A3
Gramagem do papel: Bandeja de papel: 52 - 157 g/m²

Bandeja de alimentação manual: 52 - 157
g/m²
Bandeja de duplex: 52 - 105 g/m²

Dimensões (L x P x A): 587 x 653 x 829 mm (incluindo ARDF)
Peso: Inferior a 65 kg (inferior a 75 kg com ARDF)
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia: Máximo: Inferior a 1,6 kW

IMPRESSORA

Velocidade de impressão: 23/28/28/33/33 impressões por minuto
Linguagem da impressora: Standard: PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct,

Opcionais: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Interface: Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100

base-TX, Opcionais: IEEE 1284/ECP,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth,
Gigabit Ethernet

Protocolo de rede: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Ambientes suportados: Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server

2008, Novell® NetWare® 6.5 ou posterior,
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX
10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer
5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux
6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L
v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 ou
posterior, NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3
ou posterior), IBM iSeries/AS400 utilizando
OS/400 Host Print Transform, Citrix
Presentation Server 4.5/ Citrix XenApp 5.0

Resolução: Máxima 600 x 600 dpi

SCANNER

Velocidade de leitura: Cor: Máxima 45 ipm
Preto: Máximo 50 ipm

Resolução: Máximo 600 dpi
Formato do original: A5 - A3
Drivers incluídos: TWAIN de rede
Scan to e-mail: SMTP, TCP/IP
Scan to folder: SMB, FTP, Protocolo NCP (com segurança

de início de sessão)

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPCIONAL)

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax,

ITU-T (T-38) IP Fax
Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura: 0,5 segundos (A4/SEF/modo standard)
Capacidade de memória: 4 MB standard, 36 MB máx.
Backup de memória: Sim

OUTRAS OPÇÕES

ARDF1  de 50 folhas, Tampa do vidro de exposição1 , 1 x bandeja de papel de
550 folhas, 2 x bandejas de papel de 550 folhas, Bandeja de grande capacidade
de 2 000 folhas, Bandeja de saída interna, Bandeja interna de separação em
espinha, Finalizador interno de 500 folhas, Finalizador externo de 500 folhas,
Finalizador de 1 000 folhas, Finalizador de folhetos de 1 000 folhas, Kits de
furação, Unidade de transporte, Opção de unidade de disco rígido1 , Unidade de
memória1 , Unidade de impressora/scanner1 , Unidade de impressora1 , Opção de
upgrade para scanner1 , Unidade PostScript 3, Unidade IPDS, VM card1 , Entrada
USB2.0/SD, Unidade de interface G3, Opção de fax, Unidade de memória para
fax, Interface Bluetooth, Interface IEEE 802.11 a/g, Placa Gigabit Ethernet, Placa
de interface IEEE 1284, Pacote de tipos de letra unicode, Conversor do formato
de ficheiros, Unidade de browser, Base de apoio, Suporte para leitor de cartões,
Pega especial, Kit de interface para ligação PageCounter Equitrac, Suporte para
contador externo, Soluções de software profissionais

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software,
consulte o seu fornecedor local.
1 Apenas MP 2852/MP 3352.


