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Impressoras compactas e equipamentos multifunções

As soluções A4
simples
oferecem
desempenho de
classe
empresarial
Os documentos a preto e branco
de elevada qualidade são
impressos rapidamente e sem
complicações. Os modelos
multifunções também podem
copiar a cores e comunicar por
fax.

Perfeito para empresas que procuram soluções de impressão
eficazes e tranquilas, estes dispositivos A4 têm uma
produtividade sem esforço, incrivelmente fáceis de usar e
extremamente fiáveis. Com o seu design compacto e operação
silenciosa, podem ser colocados ao fácil alcance dos
utilizadores. As cartas comerciais são impressas em alta
resolução. E, oferecendo conveniência tudo-em-um, os modelos
multifunções podem copiar, digitalizar e enviar fax. Para obter
simplicidade, os processos complexos e morosos, como cópia
de cartão de identificação, são automatizados. E com Wi-Fi
Direct, é fácil para os utilizadores ligarem os seus tablets e
smartphones para impressões e digitalizações.

Compactas, eficientemente silenciosas e fáceis de utilizar
Impressão a preto e branco fiável e de elevada qualidade
Digitalize a cores para e-mail, computadores e dispositivos
móveis
Instalação e utilização fáceis
Imprima diretamente a partir de smartphones e tablets
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Simplifique
Simplificar é um princípio de design consolidado. A simplicidade das impressoras A4
e multifunções da Ricoh foram concebidas para o ajudar a concentrar-se no seu
negócio.

Tornar o seu negócio mais fácil
Estas impressoras A4 compactas são perfeitas para
escritórios onde o espaço é um ponto crucial. A funcionar de
forma silenciosa, torna mais fácil que se concentre no
trabalho que tem em mãos. A impressão a preto e branco é
realizada com rapidez. E, com Wi-Fi direct, é fácil conectar e
imprimir a partir de smartphones e tablets. O seu
desempenho produtivo irá impulsionar a sua empresa.
Eliminando as quebras de produtividade, as impressões
urgentes ficam prontas em segundos. A impressão frente e
verso é produzida automaticamente e, com até 250 folhas
de papel, raramente haverá necessidade de reabastecer.
Além disso, com as suas capacidades de produção
intensiva, o desempenho fiável é assegurado. As versões
multifunções são verdadeiras soluções empresariais tudoem-um. O seu alimentador de documentos integrado
automatiza a digitalização. Os documentos em papel podem
ser digitalizados em cor integral e distribuídos digitalmente.
E, para poupar tempo, as cópias são impressas a partir da

Com os seus designs compactos e
operação frontal, estas impressoras A4 e
multifunções precisam de muito pouco
espaço. Para tornar a vida mais fácil, a
configuração é simples. Com o guia de
instalação fácil da Ricoh, estão prontas
em alguns minutos. Não há necessidade
de aceder a uma rede. Com WiFi Direct,
é fácil de conectar dispositivos móveis.
São fáceis de usar. A impressão a preto
e branco de elevada qualidade é
produzida sem pensar. E, com os seus
consumíveis de longa duração que
reduzem a manutenção, pode
concentrar-se nos assuntos
empresariais.

memória e produzidas já agrupadas.
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Desempenho de impressão produtivo
As impressora A4 da Ricoh dão-lhe o que precisa, quando
precisa. Com velocidades desde 20 ppm, as impressões
urgentes ficam prontas em segundos. A impressão frente e
verso é produzida automaticamente e, com até 500 folhas
de papel online (dependendo do modelo/opção), raramente
haverá necessidade de reabastecer.

Solução de documentos tudo-em-um
As multifunções também oferecem amplas funcionalidades
de cópia, digitalização e fax. As soluções tudo-em-um
versáteis estão repletas de recursos inteligentes que as
tornam fáceis de usar. E, partilhando a mesma plataforma
robusta que as impressoras, oferecem desempenho
contínuo e fiável.

Consegue imaginar-se preso à
sua secretária? As impressoras
A4 e multifunções compactas da
Ricoh suportam trabalho móvel
tornando mais fácil conectar.
Com AirPrint e Google Cloud
Print, pode imprimir diretamente
a partir do seu smartphone ou
tablet. Os visitantes também
podem conectar-se facilmente. E
uma vez conectados, podem
imprimir e comunicar através da
Cloud.

Cartas, etiquetas e envelopes
Estes dispositivos suportam uma grande variedade de papel,
inclusive papel grosso e envelopes. Com uma bandeja de
papel adicional, diferentes tipos de papel podem ser
mantidos no dispositivo e maiores trabalhos de impressão
podem ser feitos sem precisar constantemente de
reabastecer o papel.
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Comparativo de equipamentos
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