
Nagy teherbírású
nyomtatók kis 
munkacsoportoknak



Gyors, bővíthető és könnyen
karbantartható rendszer

Minimális beavatkozási igény,
felhasználó által telepíthető
opciók széles választéka 
Az Aficio™AP410/AP410N gyakorlatilag teljesen
önfenntartó rendszer. Az 500 lapos standard
papírtálcának és a 15 000 oldalra elegendő
festéket tartalmazó tonernek köszönhetően a
nyomtató napokig képes beavatkozás nélkül
dolgozni. Az opcionális papíradagoló egységekkel
a kapacitás 1 600 lapra növelhető. A rendszerhez
papírtakarékos duplex-egység és borítékadagoló
is csatlakoztatható. A telepítés gyerekjáték:
a kiegészítőket szerszám nélkül, egyszerűen
a helyükre lehet pattintani. 

Az Aficio™AP410/AP410N nyomtatókba épített
eszközökkel a vállalat mindig egy lépéssel

versenytársai előtt járhat. A nagy nyomtatási
sebességű, kitűnően csatlakoztatható

rendszer tökéletes nyomtatási megoldást kínál
minden feladathoz. Az optimális produktivitás

érdekében a nyomtatás egyetlen
egérkattintással elindítható, és a rendszer
a közvetlen PDF nyomtatást is támogatja. 

Magas produktivitás
A Ricoh az Aficio™AP410/AP410N versenyképes
ára ellenére bőkezűen adagolta a teljesítményt
és a jellemzőket. Az első oldal elkészítésének
7,5 másodperces sebessége és a 27 oldal/perc
folyamatos nyomtatási sebesség nagyfokú
produktivitást garantál. Az Aficio™AP410/AP410N
a kétoldalas nyomtatást támogató duplex-egység
használatakor is megőrzi az egyoldalas nyomtatásra
jellemző sebességet. A Ricoh RPCS™ lapleíró
nyelvének ikonalapú felületén minden feladat
egyetlen egérkattintással indítható. Az RPCS™
nyújtotta produktivitás javulás esetenként eléri
a 30 százalékot. 

Ön mit vár el egy általános irodai nyomtatótól? Felhasználóbarát legyen? Fokozza az irodai

termelékenységet? Rendelkezzen kiváló felügyeleti jellemzőkkel, vagy alacsony legyen az üzemeltetési

költsége? Az Aficio™AP410/AP410N a fenti elvárások mindegyikének megfelel. A végfelhasználók

saját maguk is könnyen karban tudják tartani ezeket a nyomtatókat. A kívánt produktivitási szint

elérése érdekében az Aficio™AP410/AP410N 27 oldal/perc folyamatos nyomtatási sebességgel

dolgozik, és az első oldallal is pillanatokon belül elkészül. Rugalmasságát natív PDF és opcionális

vonalkód-nyomtatási képesség fokozza. A nyomtatókért felelős rendszergazda minden körülmények

között ura maradhat a helyzetnek, hiszen a rendszer az általa kiválasztott módon – akár e-mailben –

értesíti az elvégzendő feladatokról. A távoli hibaelhárítást és a távfelügyeletet beépített webszerver

támogatja. A vonzó hardverár mellett e nyomtatók üzemeltetési költsége is roppant kedvező. 

Sokoldalú működés



Optimális dokumentumkezelés 
Az Aficio™AP410/AP410N sokoldalú
DeskTopBinder™ Lite szoftvere egy fájlban
egyesíti a különböző formátumokat.

Nyílt architektúra
Az Aficio™AP410/AP410N sorozat innovatív, 
Java-kompatibilis (J2ME) szoftverfejlesztési
platformja támogatja a testre szabott
alkalmazások készítését. További információ:
www.ricoh-developer.com.

Környezetvédelem
A Ricoh világszerte környezetbarát gyártóként
ismert. A tervezéstől a hasznos élettartam
utolsó pillanatáig, minden mozzanatot a “nulla
hulladékkibocsátás” elve szerint készít elő.
Az Aficio™AP410/AP410N a fenti elvárások
mindegyikének megfelel. Eleget tesz az
Energy Star® Tier 2 szabvány specifikációjában
foglalt követelményeknek, rendkívül halkan
működik és energiafogyasztása is minimális.

Világcég nyújtotta biztonság
A Ricoh a világon mindenütt jelen van. Sokoldalú
szolgáltatási és támogató-szervezetünkre
támaszkodva ügyfeleink a maximumot hozhatják
ki Aficio™ rendszerükből, és optimális teljesítményt
érhetnek el a dokumentumkezelés terén.

Az Aficio™AP410/AP410N a néhány fős
munkacsoportok ideális nyomtatója. Gyors,

gazdaságos és hibatűrő rendszer. A felhasználók
önállóan is pótolhatják a papírt és cserélhetik

a festékkazettát. A rendszerköltség (TCO) is
roppant alacsony. Az Aficio™AP410/AP410N

minden gyakori csatlakozási protokollt
támogat. A csomagban szállított nagyvállalati
szintű szoftvermegoldások a felhasználó és a
rendszergazda dolgát egyaránt megkönnyítik. 

Hatékonyságfokozó jellemzők 
Az Aficio™AP410/AP410N fő megkülönböztető
jegye a hibatűrő működés: ez a rendszer még
akkor is tovább dolgozik, amikor más nyomtatók
már rég feladták a versenyt. Az opcionális
merevlemez telepítése esetén igénybe vehető
Locked Print™ funkció aktiválásakor a gép csak
akkor adja ki a bizalmas nyomatot, ha a felhasználó
a vezérlőpanelen előzőleg megadta a jelszót.
A Sample Print™ a hibás nyomtatok készítésének
megelőzésével mérsékli a papírköltséget és védi
a környezetet. 

Csatlakozás: ön mit használ? 
Az Aficio™AP410/AP410N gyakorlatilag bármilyen
interfészen keresztül, szinte minden eszközhöz
képes csatlakozni. Standard párhuzamos portja
közvetlenül kapcsolódik a régebbi technológiájú
számítógépekhez és Ethernet 10 base-T/100 base-TX
hálózati kártyával is rendelkezik (az Aficio™AP410
esetében ez opció). A csatlakozási lehetőségek
körének további bővítésére a felhasználó FireWire
(IEEE 1394), IEEE 802.11b (Wireless LAN) és
Bluetooth technológiára is felkészítheti nyomtatóját. 

Fejlett eszközfigyelés
A Web Image Monitor és SmartDeviceMonitor™
szoftverek segítségével normál webböngészőn
keresztül is figyelemmel lehet kísérni a hálózati
perifériák állapotát. A SmartDeviceMonitor™
for Admin alkalmazással az IT-menedzserek
és a hálózati rendszergazdák felhasználói
privilégiumokat állíthatnak be és statisztikákat
készíthetnek a nyomtatási feladatokról.

Alacsony TCO és nagy teljesítmény 
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Kézi adagoló:

Alapkiépítésű papírtálca:

1. opcionális papírtálca

2. opcionális papírtálca

Az Aficio™AP410/AP410N felügyelete nagyon
egyszerű: a proaktív hibajelző funkció még e-mail
üzeneket is küldhet a rendszergazdának.

Az Aficio™AP410/AP410N papírkapacitása a két
opcionális papírtálcával max. 1 600 lapra bővíthető.



ÁLTALÁNOS ADATOK

Technológia: Lézersugaras letapogatás, elektrofotografikus 
nyomtatás, kétkomponensű festékpor

Folyamatos nyomtatási 
sebesség: 27 db A4-es nyomat/perc
Bemelegedési idő: Kevesebb mint 19 másodperc
Első oldal 
elkészítésének ideje: Kevesebb mint 7,5 másodperc
Méret (szélesség x 
mélység x magasság): 388 x 450 x 345 mm
Súly: Max. 15 kg (indulócsomag nélkül)
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Fogyasztás: Maximum: 820 W

Energiatakarékos üzemmódban: 7,5 W
Havi terhelhetőség: 150 000 oldal/hó

VEZÉRLŐ

Processzor: Aficio™AP410: 300 Mhz-es TMPR4955
Aficio™AP410N: 372 Mhz-es TMPR4955

Lapleíró nyelvek/ PCL5e: 600 x 600 dpi 
felbontás: PCL6/RPCS™/

Adobe® PostScript® 3™: 1 200 x 1 200 dpi 
Memória: Aficio™AP410:

Alapkiépítésben: 64 MB
Maximum: 320 MB

Aficio™AP410N:
Alapkiépítésben: 128 MB
Maximum: 256 MB

Meghajtóprogramok: PCL5e/PCL6/RPCS™:
Windows® 95/98/Me/NT4.0

2000/XP/Server 2003
Adobe® PostScript® 3™:

Windows® 95/98/Me/NT4.0
2000/XP/Server 2003

Macintosh 8.6 - 9.2 
Macintosh X (natív üzemmód)

Betűtípusok: PCL: 35 intelli betűtípus
10 true type betűtípus

1 bitmap betűtípus (31 betűtípus letölthető)
Adobe® PostScript® 3™:

136 Adobe® type 1 betűtípus
Opció: OCR

Barcode

CSATLAKOZÁS

Hálózati protokollok: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk
Támogatott hálózatok: Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP

Server 2003
Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.x/11.00
SCO OpenServer 5.x
RedHat® Linux 6.x/7.x
IBM® AIX v4.3/5L v5.1
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) 
Macintosh X v10.1 vagy újabb verzió 
(natív üzemmód)

RICOH EUROPE B.V.

P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,

The Netherlands.

Phone: +31 (0)20-5474111 

Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com

Keresse meg márkakereskedőnket:

HUN/RHU - B0205N - 250044

Műszaki adatok

ISO9001: 2000 tanúsítvány
ISO14001 tanúsítvány

A Ricoh mérései szerint az ismertetett
termékek megfelelnek az ENERGY STAR
szabvány energiahatékonysági irányelveinek.

A Ricoh fontosnak tartja a Föld értékes
természeti erőforrásainak megőrzését. 

A szövegben szereplő márka- és/vagy
terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei.

A termék külső megjelenése és műszaki
adatai külön értesítés nélkül megváltoz-
tathatók. A termék színe a valóságban
eltérhet a brosúrában ábrázolt színtől.

Copyright © 2005 Ricoh Europe B.V.
Minden jog fenntartva. Sem jelen brosúra,
sem annak tartalma és/vagy szedésterve
nem módosítható és/vagy adaptálható,
másolható és/vagy illeszthető be más
anyagba akár részben, akár egészben
a Ricoh Europe B.V. előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül. 

Hálózati interfészek: Alapkiépítésben: Bi-centronics IEEE 1284 ECP
Ethernet 10 base-T/100 base-TX 

(az AP410-nél opció)
USB 2.0

Opció: FireWire (IEEE 1394)
Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b)

Bluetooth
Hálózati segédprogramok: Alapkiépítésben: DeskTopBinder™ Lite

SmartDeviceMonitor™ for Admin
SmartDeviceMonitor™ for Client

Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor

Nyomtatási segédprogram Macintosh rendszerhez
Job binding

Font Manager 2000
Opció: Dokumentumkezelő 

segédprogramok és professzionális 
szoftverváltozatok 

PAPÍRKEZELÉS

Bemeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 500 lapos papírtálca
100 lapos papírtálca

Maximum: 1 600 lap
Kimeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 250 lap
Papírméret: Papírtálca: A4 - A5

Kézi adagoló: A4 - A6
Papírsúly: Papírtálca: 60 - 105 g/m2

Kézi adagoló: 60 - 162 g/m2

Papírtípusok: Normál papír, újrafeldolgozott papír, fólia, 
lézercímke, boríték, vastag papír

KELLÉKANYAGOK

Festékkazetta: Fekete: 15 000 lap1

Az Aficio™AP410/AP410N-t indulócsomaggal szállítjuk.

OPCIÓK

Belső opciók: 6 GB-os HDD
64/128/256 MB SDRAM DIMM memória
Network Data Protection Unit 
FireWire (IEEE 1394)
Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b)
Bluetooth
Vonalkód betűtípus DIMM (AP410)
VM kártya (AP410N)
Hálózati adatvédelmi egység (AP410N)

Külső opciók: 1 vagy 2 darab 500 lapos papírtálca
Borítékadagoló
Duplex-egység

1 A4-es oldal, 5%-os fedettség mellett

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván
érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz!

RICOH HUNGARY KFT
H-1138 Budapest, Váci út 140
Telefon: (+36-1) 270-97-97
Telefax: (+36-1) 270-97-95
http://www.ricoh.hu 


