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Compacte printers en MFP's

Eenvoudige
A4-oplossingen
bieden
professionele
prestaties

Hoogwaardige zwart-wit
documenten worden snel en
probleemloos afgedrukt.
Multifunctionele modellen kunnen
ook kopiëren, scannen in kleur en
via fax communiceren.

Deze A4-apparaten zijn perfect geschikt voor bedrijven die op

zoek zijn naar effectieve, probleemloze afdrukoplossingen. Ze

zijn zeer productief, ongelofelijk eenvoudig in het gebruik en

uiterst betrouwbaar. Dankzij hun ruimtebesparende ontwerp en

stille werking kunnen ze binnen handbereik van gebruikers

worden geplaatst. Zakelijke brieven worden in hoge resolutie

afgedrukt. En de multifunctionele modellen bieden alles-in-één-

gemak: ze kunnen kopiëren, scannen en faxen. Om het

eenvoudig te houden zijn ingewikkelde en tijdrovende processen,

zoals het kopiëren van ID-kaarten, geautomatiseerd. En met Wi-

Fi Direct is het gemakkelijk voor gebruikers om verbinding te

maken met hun tablets en smartphones, om af te drukken en te

scannen.

Compact, geruisloos effectief en eenvoudig in het gebruik

Betrouwbaar hoogwaardige zwart-wit afdrukken maken

Scannen in kleur naar e-mail, computer en smartphone/tablet

Eenvoudig in te stellen en te gebruiken

Direct afdrukken vanaf smartphones en tablets
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Compacte printers en MFP's

Houd het simpel

Houd het simpel is een welbekend ontwerpprincipe. Door hun eenvoud helpen de
A4-printers en -MFP's van Ricoh u om u op uw bedrijfsactiviteiten te concentreren.

Makkelijker zakendoen
Deze compacte A4-printers zijn perfect geschikt voor

kantoren waar de ruimte beperkt is. Doordat ze stilletjes op

de achtergrond hun werk doen, kunnen mensen zich

eenvoudiger concentreren op hun werk. Onberispelijke

zwart-wit afdrukken worden met hoge snelheid

geproduceerd. En met Wi-Fi Direct is het gemakkelijk om

verbinding te maken en af te drukken vanaf smartphones en

tablets. Hun productieve prestaties geven uw

bedrijfsactiviteiten een steuntje in de rug. Urgente afdrukken

zijn al binnen enkele seconden klaar. Dubbelzijdige

afdrukken worden automatisch geproduceerd, en omdat er

ruimte is voor 250 vellen papier hoeft dit zelden te worden

bijgevuld. Bovendien zijn betrouwbare prestaties

gegarandeerd dankzij de hoge verwerkingscapaciteit. De

multifunctionele modellen zijn echt complete

bedrijfsoplossingen. Hun integrale documentinvoer

automatiseert het scanproces. Papieren documenten kunnen

in kleur worden gescand en digitaal worden gedistribueerd.

En om tijd te besparen, worden kopieën vanuit het geheugen

afgedrukt en gesorteerd afgeleverd

Dankzij hun compacte ontwerp en
bediening aan de voorzijde, hebben deze
A4-printers en -MFP's heel weinig ruimte
nodig. Om het leven gemakkelijker te
maken, is instellen simpel. Met de
eenvoudige installatiehandleiding van
Ricoh zijn ze in enkele minuten gereed.
Aansluiting op een netwerk is niet nodig.
Met WiFi Direct is het eenvoudig om
smartphones en tablets verbinding te
laten maken. Ze zijn eenvoudig te
gebruiken. Hoogwaardige zwart-wit
afdrukken worden probleemloos
geproduceerd. En doordat er minder
onderhoud nodig is dankzij efficiënte
verbruiksartikelen, kunt u zich op uw
zakelijke activiteiten concentreren.
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Compacte printers en MFP's

Productieve afdrukprestaties

De A4-printers van Ricoh leveren wat u nodig hebt, wanneer

u het nodig hebt. Urgente afdrukken zijn al binnen enkele

seconden klaar. Dubbelzijdige afdrukken worden

automatisch geproduceerd, en omdat er ruimte is voor 500

vellen papier (afhankelijk van model/optie) hoeft dit zelden te

worden bijgevuld.

Complete documentoplossing

De MFP's bieden ook uitgebreide kopieer-, scan- en

faxfunctionaliteit. De veelzijdige, complete oplossingen zitten

boordevol intelligente functies die hen gebruiksvriendelijker

maken. En dankzij hetzelfde robuuste platform als de

printers bieden ze betrouwbare totaalprestaties.

Brieven, etiketten en enveloppen

Deze apparaten zijn geschikt voor een grote

verscheidenheid aan papier, waaronder dik papier en

enveloppen. Met een extra papierlade kunnen verschillende

papiersoorten op voorraad worden gehouden in het apparaat

en grotere printtaken worden uitgevoerd zonder dat er

steeds papier hoeft te worden bijgevuld.

Kun u zich voorstellen gebonden
te zijn aan uw bureau? De
compacte A4-printers en -MFP's
van Ricoh ondersteunen mobiel
werken doordat verbinding
maken gemakkelijker is. Met
AirPrint en Google Cloud Print
kunt u direct vanaf uw
smartphone of tablet afdrukken.
Gasten kunnen ook
probleemloos verbinding maken.
En als ze eenmaal verbonden
zijn, kunnen ze afdrukken en
communiceren via de Cloud.
Ricoh. Eenvoudig slimmer.
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Apparaatvergelijking
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