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Kompaktowe, wydajne, czarno-białe
urządzenia wielofunkcyjne A4

Ricoh MP 301SPF (wyposażony w moduł faksu) oraz MP 301SP to szybkie, monochromatyczne 
urządzenia wielofunkcyjne A4, w kompaktowej obudowie. Wyposażone są w zaawansowany 
kontroler nowej generacji (GWNX), dzięki któremu oferują zaawansowane funkcje drukowania, 
kopiowania, skanowania oraz faksowania, a także idealnie integrują się z oprogramowaniem 
dodatkowym, każdym środowiskiem sieciowym oraz operacyjnym. Obsługa funkcji rozszerzonych 
jest niezwykle łatwa przez kolorowy panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala, wyposażony w czytnik 
USB/SD. Wszystkie atuty oferowanych modeli pozwolą na zwiększenie produktywności Twojego 
biura każdego dnia.

Wysoka wydajność
Szybkie drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie w trybie jedno 
oraz dwustronnym, to oszczędność czasu oraz zwiększenie 
produktywności. Możliwość tworzenia skrótów ze zdefiniowanymi 
ustawieniami dla  określonych zadań, możliwość personalizacji 
sterownika, a także obsługa wielu formatów, usprawniają przepływ 
dokumentów. 

Łatwa obsługa
Uchylny, kolorowy panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala, z 
możliwością personalizacji ekranu głównego oraz przypisywania 
skrótów do określonych funkcji, sprawia że nawet zaawansowane 
funkcje są wybierane w szybki i prosty sposób. Panel wyposażony 
jest również w czytnik USB/SD, który pozwala na drukowanie oraz 
skanowanie przy wykorzystatniu przenośnych nośników pamięci.

Kompaktowa obudowa
Urządzenia MP 301SPF/ MP 301SP charakteryzują się kompaktową 
obudową, która zaoszczędzi cenną przestrzeń w każdym biurze, 
zapewniając jednocześnie szeroką funkcjonalność. Nowoczesny 
design sprawi, że urządzenia te będa pasowały do każdego biura.



Wszystko w jednym
Zaawansowany kontroler najnowszej generacji (GWNX)

Urządzenia MP 301SPF/ MP 301SP zostały wyposażone w kontroler 
najnowszej generacji GWNX, który zapewnia szeroką funkcjonalność w 
zakresie drukowania, kopiowania oraz skanowania. Zaawansowany kontroler to 
również doskonała integracja z oprogramowaniem umożliwiającym 
profesjonalne zarządzanie i kontrolowanie przepływu dokumentów (w tym 
raportowanie), a także ich archiwizację.  

Niski koszt posiadania (TCO)

Modele serii MP 301 pozwalają na zmniejszenie kosztów dzięki dostępnym 
trybom oszczędzania energii, funkcji drukowania oraz kopiowania w dupleksie, 
kompatybilności z oprogramowaniem archiwizacyjnym, a także możliwości 
zarządzania stopniem nasycenia druku.

Wysokie bezpieczeństwo

Standardowe funkcje obejmujące: wydruk bezpieczny, wydruk z zatrzymaniem, 
zaszyfrowany znak wodny, logowanie, nadpisywanie danych oraz szyfrowanie 
danych dysku twardego, zostały zastosowane po to, aby zapewnić jak najwyższy 
poziom bezpieczeństwa dokumentów.

Przyjazne dla środowiska

Urządzenia MP 301SPF/ MP 301SP są przyjazne dla środowiska dzięki trybowi 
uśpienia, dwustronnemu drukowaniu oraz kopiowaniu, a także funkcji faksu w 
formie elektronicznej. Średnie zużycie energii (1,5 kW/h) jest jednym z 
najniższych wskaźników w segmencie urządzeń A4 o prędkości 30 stron na 
minutę. Unikalny tryb ekranu ECO umożliwia wyświetlanie wskaźników użycia 
urządzenia, w podziale na cykl dzienny, tygodniowy oraz miesięczny , co 
pozwala na przejrzystą ocenę kosztów posiadania.



MP 301SP/MP 301SPF
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania: 23 sekundy (z trybu off )
Prędkość wykonania pierwszej
kopii: 5,4 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego: 30 stron na minutę
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 476 x 450 x 451 mm
Waga: 26 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:

Kopiowanie wielokrotne:
Rozdzielczość:
Zoom:

Skanowanie wiązką lasera i druk 
elektrofotograficzny
Do 99 kopii
600 dpi
Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

RAM:  1 024 MB

Dysk twardy (Opcja): 128 GB
Język drukarki: Standardowo: PCL5e, PCL6, XPS, 

Adobe® PostScript® 3™
Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa

10 base-T/100 base-TX
Opcja: dwukierunkowy 1284,
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet

Protokół sieciowy: TCP/IP, IPX/SPX (Opcja)
Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X Native v10.2 lub 
nowszy

Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO 
OpenServer, RedHat® Linux, IBM® 
AIX

Środowiska Novell® Netware®: v6.5
Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3 3.x® lub nowszy

SKANER

Prędkość skanowania: Pełnokolorowe: Maksymalnie 30 
oryginałów na minutę z ARDF
Mono: Maksymalnie 30 oryginałów 
na minutę z ARDF

Rozdzielczość: Standardowo: 100 - 600 dpi
Format pliku: TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza

strona JPEG, Pojedyncza strona PDF,
Pojedyncza strona wysoki poziom
kompresji PDF, Pojedyncza strona
PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron
PDF, Kilka stron wysoki poziom
kompresji PDF, Kilka stron PDF-A

Skanuj do: E-mail: SMTP, TCP/IP
Folder: SMB, FTP, NCP (Opcja)

FAKS 

Sieć:
Kompatybilność:
Prędkość modemu:
Prędkość skanowania:
Pojemność pamięci:
Podtrzymanie pamięci:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3 
Maksymalnie: 33,6 Kbps 
2,4 sek.
4 MB
Tak
Standardowo dla MP 
301SPF (opcja dla MP 
301SP)

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: A4,
A5
Taca ręczna: A4, A6

Pojemność wejściowa papieru: Maksymalnie: 1 350 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Standardowo: 250 arkuszy z kasety ,

       100 arkuszy z tacy ręcznej

Gramatura papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: 
60 - 90 g/m²
Taca ręczna: 60 - 157 g/m²
Dupleks: 64 - 90 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 1,1 kW
Tryb gotowości: 83,5 W
Tryb niskiego poboru mocy: 3,1 W
Współczynnik TEC (typowy pobór
energii elektrycznej): 1 511/1 535 Wh

OPCJE

Pokrywa skanera
Podajni oryginałów ARDF (standard w MP 301 SPF)
Kaseta 2x500 arkuszy
Dysk twardy
Dwukierunkowy port 1284
Wifi (IEEE 802.11 a/b/g)
Bluetooth
Karta sieciowa Gigabit Ethernet
Karta VM Java
Netware
Pictbridge
Przeglądarka internetowa
Interfejs licznika
Konwerter formatów pliku
Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem
Faks (standard w MP 301SPF w standardzie)
Zdalny faks

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji oraz 
oprogramowania dodatkowego, prosimy skontaktować się z 
lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty 
są nazwami handlowymi ich 
właścicieli. Specyfikacja i wygląd 
zewnętrzny mogą ulec zmianie 
bez uprzedniej informacji. Kolor 
produktu może różnić się od 
przedstawionego w broszurze. 
Zdjęcia w broszurze nie są 
prawdziwymi fotografiami i w 
wyglądzie mogą pojawić się 
niewielkie różnice.

Copyright © 2014 Ricoh Europe 
PLC. All rights reserved. 
Broszura, jej zawartość i/lub 
wygląd nie mogą być zmieniane, 
adaptowane, kopiowane w 
części i/lub całości ani używane 
w innych opracowaniach bez 
pisemnej zgody Ricoh Europe 
PLC.

www.ricoh-europe.com

Moduł faksu 




