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Proste
rozwiązania A4
wyróżniają się
wydajnością
klasy
biznesowej
Wysokiej jakości czarno-białe
dokumenty są drukowane szybko i
bez problemów. Modele
wielofunkcyjne mogą ponadto
kopiować dokumenty, skanować
je w kolorze i komunikować się za
pośrednictwem funkcji faksu.

Te urządzenia A4 są idealne dla firm szukających efektywnych,
bezproblemowych rozwiązań do druku. Są niezwykle wydajne,
niewiarygodnie łatwe w obsłudze i bardzo niezawodne. Zwarta
konstrukcja i cicha praca. Te dwie cechy pozwalają umieścić je w
miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich użytkowników.
Korespondencja firmowa jest drukowana w wysokiej
rozdzielczości. A wyróżniające się niezwykłą uniwersalnością
modele wielofunkcyjne mają funkcje kopiowania, skanowania i
faksu. Dla uproszczenia obsługi złożone i czasochłonne procesy,
np. kopiowanie dokumentów tożsamości, są zautomatyzowane.
Natomiast technologia Wi-Fi Direct ułatwia użytkownikom
połączenie swoich tabletów oraz smartfonów z urządzeniem w
celu drukowania i skanowania.

Niewielki rozmiar, cicha praca, wydajność i łatwość obsługi
Niezawodne drukowanie wysokiej jakości czarno-białych
dokumentów
Skanowanie w kolorze do wiadomości e-mail, komputerów i
urządzeń przenośnych
Łatwa konfiguracja i użytkowanie
Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów
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Przede wszystkim prostota
Przede wszystkim prostota to dobrze znana reguła projektowania. Prostota drukarek
oraz urządzeń wielofunkcyjnych A4 firmy Ricoh polega na tym, że zostały
opracowane, by pomóc Ci skoncentrować się na firmie.

Łatwiejsze prowadzenie firmy
Te niewielkie drukarki A4 są idealne do biur, w których ilość
miejsca ma duże znaczenie. Pracują cicho w tle, ułatwiając
tym samym skupienie się na wykonywanym zadaniu. Szybko
drukują wysokiej jakości czarno-białe dokumenty. A w
wyniku zastosowania technologii Wi-Fi Direct można łatwo
połączyć z nimi smartfony oraz tablety i drukować za
pośrednictwem tych urządzeń. Ich wydajność pomoże
rozwijać się Twojej firmie. Pozwalają wyeliminować wąskie
gardła, a pilne wydruki są gotowe w kilka sekund.
Dokumenty dwustronne są drukowane automatycznie, a
pojemność do 250 arkuszy zapobiega konieczności częstego
uzupełniania papieru. Ponadto gwarantujemy ich trwałość i
niezawodną wydajność. Modele wielofunkcyjne to prawdziwe
uniwersalne rozwiązania typu „wszystko w jednym” dla
biznesu. Ich zintegrowane podajniki dokumentów pozwalają
zautomatyzować proces skanowania. Dokumenty w formie
papierowej można skanować w pełnym kolorze i
rozpowszechniać cyfrowo. Ponadto, aby zaoszczędzić czas,
wydruki są drukowane z pamięci i automatycznie układane.

Te drukarki A4 i urządzenia
wielofunkcyjne mają niewielkie rozmiary i
mogą być obsługiwane z jednego
miejsca, co sprawia, że potrzebują
bardzo mało miejsca. Aby ułatwić
obsługę, ich konfiguracja jest niezwykle
prosta. Korzystając z łatwego
podręcznika instalacji firmy Ricoh, są
gotowe do pracy w kilka minut. Nie ma
konieczności dołączania do sieci.
Technologia Wi-Fi Direct pozwala łatwo
połączyć z nimi urządzenia przenośne.
Są naprawdę łatwe w obsłudze. Szybko
drukują wysokiej jakości czarno-białe
dokumenty. A wysoka pojemność
materiałów eksploatacyjnych redukuje
częstotliwość konserwacji, przez co
można skupić się na interesach firmy.
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Wyjątkowa wydajność drukowania
Drukarki A4 firmy Ricoh drukują dowolne dokumenty, w
dowolnym czasie. Pozwalają wyeliminować wąskie gardła, a
pilne wydruki są gotowe w kilka sekund. Dokumenty
dwustronne są drukowane automatycznie, a pojemność do
500 arkuszy (zależnie od modelu/opcji) zapobiega
konieczności częstego uzupełniania papieru.

Uniwersalne rozwiązanie do druku
dokumentów
Urządzenia wielofunkcyjne mają również rozbudowane
funkcje kopiowania, skanowania i faksu. Uniwersalne
rozwiązania typu „wszystko w jednym” mają zestaw
inteligentnych funkcji ułatwiających ich użytkowanie.
Powstały na tej samej platformie co drukarki, przez co
wyróżniają się niezawodnością i niezwykłą wydajnością.

Czy wyobrażasz sobie
konieczność ciągłego siedzenia
przy biurku? Niewielkie drukarki i
urządzenia wielofunkcyjne A4
firmy Ricoh umożliwiają pracę
mobilną poprzez niezwykłą
łatwość połączenia z
urządzeniami przenośnymi.
Technologie AirPrint i Google
Cloud Print pozwalają drukować
bezpośrednio ze smartfonów i
tabletów. Goście również mogą
się z nimi łatwo połączyć. A po
nawiązaniu połączenia, mogą
drukować i komunikować się za
pośrednictwem usług w
chmurze. Ricoh. Po prostu
szybciej.

Korespondencja, etykiety i koperty
Urządzenia obsługują szeroką gamę papieru, w tym papier o
większej gramaturze i koperty. Stosując dodatkową tacę, w
urządzeniu można przechowywać różne typy papieru, a
dłuższe zadania drukowania można wykonywać bez
konieczności stałego uzupełniania papieru.
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Porównanie urządzeń
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