
Az yer kaplayan yazıcılar ve çok fonksiyonlu
ürünler

SP 230 serisi
SP 330 serisi
SP 3710 serisi

Basit çözümler 2

İş sınıfı performansı 3

Taşınabilirlik güvence altında 4

Ürün seçici 5

İrtibat ayrıntıları 6



Az yer kaplayan yazıcılar ve çok fonksiyonlu ürünler

İş sınıfı
performans
sunan basit A4
çözümleri

Kaliteli siyah-beyaz dokümanlar
hızlı ve sorunsuz basılır. Çok
fonksiyonlu modeller ayrıca
fotokopi çekebilir, tarama yapabilir
ve faksla iletişim kurabilir.

Verimli ve sorunsuz baskı çözümleri arayan işletmeler için

mükemmel bir çözüm olan bu A4 cihazlar zahmetsiz biçimde

üretken, inanılmaz ölçüde kolay kullanıma sahip ve son derece

güvenilirdir. Yerden tasarruf sağlayan tasarımı ve sessiz

çalışmasıyla kullanıcıların kolayca erişebileceği şekilde

yerleştirilebilir. İş dökümanlarını yüksek çözünürlükle basılabilir.

Tümü-bir-arada cihazlar, kullanım kolaylığını sunar. Bu çok

fonksiyonlu modelleri fotokopi, tarama ve faks özelliklerine

sahiptir. Kimlik kartı fotokopisi gibi, karmaşık ve zaman tüketen

baskı işlemleri kolaylık sağlama amacıyla otomatikleştirilmiştir.

Wi-Fi Direct özelliğiyle, baskı ve tarama yapmak için kullanıcıların

tabletlerine ve akıllı cep telefonlarına bağlanması kolaydır.

Kompakt, sessiz etkinlik ve kullanım kolaylığı

Güvenilir, kaliteli siyah-beyaz baskı

Epostaya, bilgisayara ve akıllı cihazlara renkli tarama

Kurulumu ve kullanımı kolay

Akıllı cep telefonu ve tabletlerden doğrudan baskı
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Az yer kaplayan yazıcılar ve çok fonksiyonlu ürünler

Basitleştirin

"Basitleştirin" köklü bir tasarım ilkesidir. Ricoh’un A4 yazıcılarının ve MFP'lerinin
basitliği işinize odaklanma olanağı vermek üzere tasarlanmış olmalarıdır.

İşletmeyi kolaylaştırır
Az yer kaplayan bu A4 yazıcılar, ofis alanının pahalı olduğu

yerler için mükemmeldir. Arka planda sessizce çalışır ve

önünüzdeki işe odaklanmanızı kolaylaştırır. Kusursuz siyah-

beyaz baskılar hızla üretilir. Wi-Fi direct özelligiyle, akilli cep

telefonlarina ve tabletlere baglanmak ve bunlardan baski

yapmak kolaydir. Bu cihazlarin üretim performansi isletmenizi

daha ileriye götürecektir. Acil baskıları saniyeler içinde hazır

ederek, dar boğazları ortadan kaldırır. Çift taraflı baskılar

otomatik olarak üretilir ve kullanıma hazır 250 sayfaya kadar

kağıt alabilmesi kağıt beslemesi gereksinimini azaltır. Dahasi

yogun çalisma degerleriyle birlikte, bu cihazlarin güvenilir

performansi garantilenir. Çok fonksiyonlu sürümler gerçek

hepsi-bir-arada çözümlerdir. Entegre doküman besleyiciler

tarama işlemini otomatikleştirir. Kağıt-tabanlı dokümanlar

tam renkli taranabilir ve dijital olarak dağıtılır. Zaman

tasarrufu için, kopyalar hafızadan basılır ve hazır bir biçimde

gruplanmış olarak çıkartılır.

Bu A4 yazıcı ve MFP'ler, kompakt
tasarımları ve ön yüzden işletilebilmeleri
sayesinde çok az yere gerek duyar.
Yaşantınızı daha da kolaylaştırabilmek
için kurulum basitleştirilmiştir. Ricoh’un
kolay kurulum kilavuzuyla cihazla birkaç
dakika içinde kullanima hazir olur. Bir aga
baglanma gereksinimi de yoktur. WiFi
Direct özelliğiyle akıllı cihazlara
bağlanmak kolaydır. Kullanımları
kolaydır. Sorunsuz kaliteli siyah-beyaz
baski üretilir. Ve yüksek verimlilikteki
tüketim ürünleriyle bakim gereksinimi de
azalir ve is konularina odaklanabilirsiniz.
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Az yer kaplayan yazıcılar ve çok fonksiyonlu ürünler

Verimli yazıcı performansı

Ricoh'un A4 yazıcıları gerek duyduklarınızı, gerek

duyduğunuz zamanda sağlar. Acil baskıları saniyeler içinde

hazır ederek, dar boğazları ortadan kaldırır. Çift taraflı

baskılar otomatik olarak üretilir ve kullanıma hazır 500

sayfaya kadar kağıt alabilmesi (model ve opsiyona bağlıdır)

kağıt beslemesi gereksinimini azaltır.

Hepsi-bir-arada doküman çözümü

Bu MFP'ler aynı zamanda geniş fotokopi, tarama ve faks

fonksiyonları da sağlar. Çok yönlü hepsi-bir-arada çözümler,

kullanımlarını daha da kolaylaştıran akıllı özelliklerle doludur.

 

Mektuplar, etiketler ve zarflar

Bu cihazlar kalın kağıtlar ve zarflar dahil çok çeşitli kağıt

türlerini destekler. İlave bir kağıt tepsisiyle farklı kağıt türleri

cihazda saklanabilir ve daha uzun baskı işlemleri sürekli

kağıt değiştirmeye gerek kalmadan tamamlanabilir.

Masaniza baglanmis oldugunuzu
düsünebiliyor musunuz? Ricoh
az yer kaplayan A4 yazici ve
MFP'ler baglanmayi
kolaylastirarak mobil çalismayi
destekler. AirPrint ve Google
Bulut Baskisi özelligiyle, akilli
cep telefonunuzdan veya
tabletinizden dogrudan baski
yapabilirsiniz. Müsteriler de
seffaf bir biçimde baglanabilir.
Bağlantı bir kez sağlandıktan
sonra bu cihazlarla Bulut
üzerinden baskı yapılabilir ve
iletişim kurulabilir.
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Az yer kaplayan yazıcılar ve çok fonksiyonlu ürünler

Masaüstü yazıcı seçici

5



Ricoh Turkey Baski ÇÖzÜmleri Limited
ŞirketiBahceler Sok No 20
Ortaklar Cad
Mecıdıyekoy
Istanbul
Turkey

+90212 267 45 00

www.ricoh.com.tr

Tüm marka ve/veya ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Teknik özellikler ve dış görünüm haber verilmeksizin değiştirilebilir. Asıl ürünün rengi broşürde gösterilen renkten farklı
olabilir. Bu broşürdeki görseller gerçek fotoğraflar değildir ve detaylarda ufak farklılıklar görünebilir. Telif Hakkı © 2018 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya sayfa
düzeni Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan kesinlikle değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka işlerle birleştirilemez.


