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Skrivare och MFP i kompakt format

Enkla
A4-skrivare
med prestanda i
businessklass

Svartvita dokument i hög kvalitet
skrivs ut snabbt och problemfritt.
Med MFP-modeller går det även
att kopiera, skanna i färg och
skicka/ta emot fax.

Dessa A4-enheter är perfekta för företag som söker en effektiv

och lättanvänd utskriftslösning som ständigt är lika produktiv och

tillförlitlig. Med sin kompakta design och tysta drift är de

lättplacerade och kan placeras inom bekvämt räckhåll för

användarna. Affärsbrev skrivs ut med hög upplösning.

Multifunktionsskrivarna erbjuder en praktisk allt-i-ett-lösning för

att kopiera, skanna och faxa. Komplexa och tidsödande arbeten

som t.ex. ID-kortkopiering förenklas genom att automatiseras.

Med Wi-Fi Direct är det lätt för användarna att ansluta sig och

skriva ut eller skanna från sin läsplatta eller smartphone.

Kompakta, tysta, effektiva och lättanvända

Tillförlitlig utskrift i svartvitt med hög kvalitet

Skanna i färg till e-postmeddelanden, datorer och

smartenheter

Enkel konfiguration och användning

Skriv ut direkt från smartphone eller läsplatta
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Gör det enkelt

Att göra det enkelt är en välkänd designstrategi. Ricohs skrivare och MFP för A4-
format fokuserar på enkelhet för att du ska kunna fokusera på din verksamhet.

Förenkla för företaget
Dessa kompakta A4-skrivare är perfekta för kontor där

utrymmet är begränsat. De arbetar tyst i bakgrunden utan att

störa övrig verksamhet. Svartvita utskrifter produceras

klanderfritt i hög hastighet. Wi-Fi Direct gör det enkelt att

ansluta och skriva ut från smartphone eller läsplatta. Med sin

produktivitet kommer skrivaren att stärka din

affärsverksamhet. Flaskhalsar elimineras, brådskande

utskrifter är klara på några sekunder Dubbelsidiga utskrifter

produceras automatiskt och med upp till 250 ark i linjen är

det sällan som det behövs påfyllning. Deras höga kapacitet

är en garant för en tillförlitlig funktion. MFP-versionerna är en

utmärkt allt-i-ett-lösning för ditt företag. Den integrerade

dokumentmataren automatiserar skanning.

Pappersdokument kan skannas i fullfärg och distribueras

digitalt. Och för att spara tid kan kopior skrivas ut från minnet

och levereras sorterade och färdiga.

Med den kompakta designen och med
alla funktioner åtkomliga från framsidan
ställer dessa skrivare och MFP för A4-
format inga stora krav på utrymme. För
att göra allt ännu lättare är installationen
en enkel sak. Med Ricohs enkla
installationsguide är de driftklara på
några minuter. Det behövs ingen
nätverksanslutning. Med WiFi Direct är
det enkelt att ansluta smartenheter. De är
lättanvända. Svartvita utskrifter med hög
kvalitet produceras intuitivt. Med
förbrukningsvaror av högkapacitetstyp
blir underhållet minimalt, och du kan
fokusera på din affärsverksamhet.
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Produktiva utskriftsprestanda

Ricohs A4-skrivare levererar det du behöver, när du behöver

det. Flaskhalsar elimineras, brådskande utskrifter är klara på

några sekunder Dubbelsidiga utskrifter produceras

automatiskt, och med upp till 500 ark i linjen (beroende på

modell/tillval) är det sällan som det behövs påfyllning.

En allt-i-ett-lösning för dokument

Multifunktionsskrivarna har funktioner för kopiering, skanning

och faxning. Dessa mångsidiga allt-i-ett-produkter har gott

om smarta funktioner som gör dem lättanvända. De har

samma robusta plattform som enheterna med enbart

utskriftsfunktioner och därmed samma tillförlitliga allround-

prestanda.

Brev, etiketter och kuvert

Alla skrivarmodeller har stöd för många typer av papper,

inklusive tjocka papper och kuvert. Med en extra

papperskassett kan olika typer av papper fyllas på i enheten

och längre utskriftsjobb kan hanteras kontinuerligt utan

avbrott.

Vill du kunna fortsätta att arbeta
på distans? Ricohs kompakta
skrivare och MFP för A4-format
stöder mobilt arbete genom att
göra det enkelt att ansluta. Med
AirPrint och Google Cloud Print
kan du skriva ut direkt från din
smartphone eller läsplatta. Även
gäster kan ansluta sömlöst. När
de har anslutit sig kan de skriva
ut och kommunicera via molnet.
Ricoh. Helt enkelt smartare.
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Jämförelse av enheter
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