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Øk produktiviteten med kompakte multimaskiner
for A4 og farge

Ytelse på toppnivå, imponerende pålitelighet, høy produktivitet... og verdi for pengene. Det er hva du får

med MP C401SP/MP C401SRSP, GLOBALs kompakte multifunksjonsmaskiner for fargeutskrift i A4-

format. Men det er ikke alt. Du får også gjennomgående høy kvalitet på resultatene, fortreffelig

bildekvalitet og effektiv etterbehandling. Maskinene har dessuten enkel, intuitiv utforming og liten

påvirkning på miljøet, og du kan velge mellom fire ulike konfigurasjoner. MP C401SP/MP C401SRSP er

derfor det åpenbare valget for kontorer der produktivitet, arbeidsflyt, kvalitet og kostnadseffektivitet står

høyt på prioriteringslisten.

Tidsbesparende: rask utskrift på 40 spm

Rimelig: reduksjon av totale kostnader

Enkel i bruk: stort kontrollpanel (22,9 x 25,7 cm)

Svært allsidig: kompakt intern etterbehandler

Lang levetid: høy driftssyklus



Fremragende ytelse med uovertruffen
brukervennlighet

Svært produktive og holdbare

Farten og ytelsen til MP C401SP/MP C401SRSP
innebærer at du ikke lenger behøver å vente på
utskriftene dine. Etter oppvarmingen er den første
svart-hvitt-utskriften tilgjengelig bare ti sekunder
senere (farge innen 7.2 sekunder). Disse
maskinene jobber deretter videre i travle 40 sider
per minutt. De er også usedvanlig holdbare, bygget
for å tåle en lang levetid med intens bruk. Typiske
livssykluser er høye, og ARDF-en (automatisk
reverserende dokumentmater) er solid og pålitelig.

Avansert funksjonalitet gir forbedret
arbeidsflyt

Med PDF-søkefunksjonen sparer du tid når du leter
etter dokumenter(kun med valgfri OCR). Du kan til
og med søke etter et dokument via et spesifikt ord
som finnes i teksten. Spar papir og tid ved å
kopiere begge sider av et ID-kort på en side papir
med ID-kortkopi. Ta i bruk XPS-utskrift for å skrive
ut dokumenter basert på Microsofts nye XML-
format direkte fra en USB-port eller PC - uten en
driver.

Miljøvennlige

Det totale energiforbruket til en MP C401SP/MP
C401SRSP er så lavt som mulig for å redusere
både påvirkning på miljøet og dine
energikostnader. Maskiner kan bruke opptil 50 %
av levetiden sin i dvalemodus, så energiforbruk i
dvalemodus er blitt senket til et historisk lavt nivå.
Av/på-innstillingen optimaliserer strømforbruket
ytterligere. Disse multimaskinene produserer
tosidig utskrift som standard – animerte indikatorer
på startskjermen viser hvor mye papir du sparer.

Brukervennlig

Velg den typen brukerpanel du er mest komfortabel
med. Den standariserte og store skjermen (ni
tommer) er gjenkjennelig og enkelt å bruke. Men
hvorfor ikke teste Ricohs nyeste «trykk og bla»-
skjerm? I bruk ligner den iPad- og Android-
produkter, og den gjør det mulig å utføre
komplekse jobber på en rask og smidig måte.
Maskinene har også støtte for eksternt USB-
tastatur. Dette øker brukervennligheten ytterligere
ved å gi mulighet for enklere inntasting.



MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP
HOVEDSPESIFIKASJONER

GENERELT

Oppvarmingstid: 46/46/55/55 sekunder
Hastighet første utskrift: fullfarge: 7,2 sekunder

svart-hvitt: 5,4 sekunder
Utskriftshastighet: 40 sider i minuttet
Minne: standard: 2 GB
Harddisk: 320 GB (kryptering/Data Overwrite

Security-enhet)
Mål (B x D x H): 578 x 574 x 710 mm
Vekt: 80/85/80/85 kg
Strømkilde: 220–240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKIN

Kopieringsprosess: tørt elektrostatisk overføringssystem
Flerkopi: opptil 999 kopier
Oppløsning: 600 x 600 ppt
Zoom: fra 25 % til 400 % i trinn på 1 %

SKRIVER

Skriverspråk: standard: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, Mediaprint
(JPEG/TIFF)
tillegg: XPS

Utskriftsoppløsning: 1 200 x 1 200 ppt
Grensesnitt: standard: USB 2.0, SD-spor, USB-

vertsgrensesnitt, Ethernet 10 base-
T/100 base-TX, Gigabit Ethernet
tillegg: Trådløst LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth

Nettverksprotokoll: TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour
Windows®-miljøer: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Mac OS-miljøer: Macintosh OS X Native v10.6 eller
nyere

UNIX-miljøer: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Novell® Netware®-miljøer: v6.5 eller nyere (Tillegg)
SAP® R/3®-miljøer: SAP® R/3 3.x® eller nyere, mySAP

ERP 2004 eller nyere

SKANNER

Skannehastighet: maksimalt 30 originaler i minuttet
Oppløsning: maksimalt: 600 ppt
Originalformat: A4
Medfølgende drivere: Nettverk-TWAIN
Skann til: E-post, mappe, USB, SD-kort

FAKS (Tillegg)

Krets: PSTN
Kompatibilitet: ITU-T (CCITT) G3, PSTN
Oppløsning: 8 x 3,85 linjer/mm, 100 x 200 ppt

8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 ppt
Overføringshastighet: G3: 2 sekunder
Modemhastighet: maksimal: 33,6 kbps
Skannehastighet: 2 sekunder
Minnekapasitet: standard: 4 MB

maksimal: 28 MB

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalt papirformat: standard papirmagasiner: A4, A5, A6,
B5, B6
multiarkmater: A4, A5, A6, B5, B6

Papirkapasitet: maksimalt: 2 300 ark
Mottakskapasitet: maksimalt: 650 ark
Papirvekt: standard papirmagasiner: 52–220 g/m²

multiarkmater: 52–256 g/m²

MILJØ

Strømforbruk: maksimalt: 1 570 W
klarmodus: 202 W
energisparemodus: 106 W
hvilemodus: mindre enn 0,91 W
typisk strømforbruk (TEC): 3 876 Wh

PROGRAMVARE

Standard: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Tillegg: GlobalScan NX, Autentiseringsløsning,
Unicode fontpakke for SAP, Remote
Communication Gate S Pro

TILLEGGSUTSTYR

1 x 550-arks papirmagasin, 2 x 550-arks papirmagasin, internt
mottaksbrett, sidemagasin, lavt kabinett, høyt kabinett, trådløst LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, browser-enhet,
telleverksgrensesnitt, filformatkonverterer, sikkerhetsenhet for
dataoverskriving (sertifisert versjon), sikkerhetsenhet for datakopiering,
fakstilkoblingsenhet, faksminne (32 MB), fakstillegg, OCR-enhet

REKVISITA

Tonerkapasitet: svart: 10 000 utskrifter
cyan: 10 000 utskrifter
magenta: 10 000 utskrifter
gul: 10 000 utskrifter

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige modeller,
tilleggsutstyr og programvare, kan du kontakte din lokale forhandler.

ISO9001-sertifisert,
ISO14001-sertifisert,
ISO27001-sertifisert
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