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Mở rộng doanh nghiệp của bạn với sự tiện lợi tùy chỉnh
Ai nói rằng việc dẫn đầu cuộc thi là khó? Thật dễ dàng khi bạn có thể cung cấp cho khách hàng thông tin họ cần - bằng nhiều
định dạng và nhiều cách - một cách nhanh chóng, với một loạt các tính năng bảo mật tiêu chuẩn. Thực hiện các tác vụ văn phòng
hàng ngày, bao gồm in ấn, sao chép, fax và quét màu nâng cao, từ RICOH đa năng® MP 2554SP / MP 3054SP / MP 3554SP. Các dự
án đang chất đống? Tiết kiệm thời gian với các phím tắt cài sẵn cho các tác vụ tài liệu thường dùng. Bạn sử dụng điện thoại
thông minh của mình hàng ngày. Tại sao không sử dụng nó để in tài liệu từ mọi lúc mọi nơi? Bạn thậm chí có thể theo dõi hoạt
động của người dùng và mức tiêu thụ năng lượng từ xa, đồng thời thực hiện các thay đổi chiến lược để đơn giản hóa công việc
và giảm chi phí.

• Tạo ra tới 35 bản in / bản in đen trắng mỗi phút
• Đóng gói ý tưởng của bạn bằng cách nạp phong bì tiêu chuẩn từ Khay 2, Khay tay & Khay tùy chọn
• In hoặc quét bằng điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn với ứng dụng Ricoh Smart Device Print & Scan

• Quét đến tệp PDF có thể tìm kiếm được với tùy chọn Nhận dạng ký tự quang học (OCR)
• Giảm thiểu chi phí vận hành với hiệu quả tiết kiệm năng lượng
• Thêm Bộ hoàn thiện bên trong mà không làm tăng diện tích

• In lên đến 300 g / m², in hai mặt lên đến 256 g / m²

Chuyển từ công việc này sang công việc khác một cách dễ dàng
Đầy đủ tính năng với các công cụ nâng cao để làm cho ngày làm việc của bạn dễ dàng hơn

Thực hiện nhiều loại nhiệm vụ hơn
Thông tin thúc đẩy kinh doanh. Bạn dựa vào đó để đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn cần chia sẻ nó với người khác? Làm thế nào nhanh chóng
bạn có thể nhận được nó cho họ? Và liệu nó có ở định dạng - giấy hoặc kỹ thuật số - mà họ
thích không? Cho dù bạn đang in, sao chép, quét hay fax, Ricoh MP 2554SP / MP 3054SP /
MP 3554SP nhỏ gọn và giá cả phải chăng sẽ giúp bạn sản xuất và chia sẻ thông tin một
cách nhanh chóng. Tận dụng lợi thế của các điều khiển một chạm trực quan và chuyển
sang tác vụ tiếp theo - bất kể nó diễn ra như thế nào - một cách dễ dàng.

Chia sẻ thông tin nhanh hơn
Mất quá nhiều thời gian cho một công việc và công việc tiếp theo có thể không hoàn
thành. May mắn thay, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các công việc với Ricoh

MP 2554SP / MP 3054SP / MP 3554SP. Thời gian khôi phục từ chế độ
nghỉ chưa đến 5 giây nên bạn không phải đứng chờ khi cần gửi tài liệu
gấp. In tới 35 trang đen trắng mỗi phút trên nhiều loại phương tiện và
xử lý hầu hết mọi công việc. Bạn cũng có thể quét tới 80 hình ảnh màu
hoặc đen trắng mỗi phút với sự can thiệp thủ công tối thiểu bằng cách
sử dụng Khay nạp tài liệu đảo chiều tự động 100 tờ (ARDF).

Quản lý và tăng đầu ra của nhóm làm việc
Các văn phòng có nhịp độ nhanh ngày nay cần phải làm việc hiệu quả hơn. Nhóm làm việc
của bạn có thể sử dụng Ricoh MP 2554SP / MP 3054SP / MP 3554SP - có bộ xử lý 533 MHz
mạnh mẽ, RAM 2 GB và ổ cứng HDD 320 GB - để chạy đồng thời nhiều công việc từ nhiều
người dùng mà không bị gián đoạn. Bạn có thể đặt hạn ngạch hoặc giới hạn đầu ra cho
người dùng cụ thể để khuyến khích in nhanh hơn, có trách nhiệm hơn. Tận dụng lợi thế
của giao diện người dùng PCL6 đặt trước bằng một cú nhấp chuột, hướng biểu tượng để
in đầu ra sắc nét lên đến 1200 dpi với ít bước hơn.

Truy cập mọi thứ bạn cần một cách dễ dàng
Thực hiện các công việc hàng ngày hiệu quả hơn với giao diện trực quan, dễ sử
dụng. Tốn quá nhiều thời gian để nạp lại giấy? Thêm khay giấy tùy chọn để tăng
sức chứa giấy lên đến 4.700 tờ để chạy lâu hơn, không bị gián đoạn. Bạn thậm chí
có thể in trên các cổ phiếu dày hơn lên đến A3 mà không bỏ lỡ một nhịp nào.
Ngoài ra, bạn có thể chọn từ một số bộ hoàn thiện tự động, bao gồm Bộ hoàn
thiện không ghim, đã nhận được Giải thưởng Thành tựu Xuất sắc BLI Mùa hè 2014
cho Sáng tạo. Máy hoàn thiện không ghim bên trong 250 tờ này liên kết tối đa
năm tờ giấy mà không cần kim bấm. Công nghệ hoàn thiện không dùng kim bấm
độc đáo này giúp giảm chi phí cung cấp và xúc tiến nhu cầu tái chế và / hoặc cắt
nhỏ giấy trong tương lai.

Giữ năng suất cao trong mọi môi
trường mạng
Sử dụng công nghệ quen thuộc để điều hướng các chức năng
chính một cách nhanh chóng
Với Ricoh MP 2554SP / MP 3054SP / MP 3554SP, bạn có thể in, sao
chép, quét và fax tài liệu và chuyển sang dự án tiếp theo của mình
một cách nhanh chóng. Thao tác kéo và thả, chụm và vuốt và vuốt
trực quan giúp đơn giản hóa các thao tác thường ngày và giảm thiểu
các lựa chọn không liên quan. Nó có sẵn thông qua Bảng điều khiển
thông minh Super VGA rộng 10.1 "tùy chọn, giúp đơn giản hóa lựa
chọn cho các chức năng được sử dụng thường xuyên nhất cho Sao
chép, Máy quét và Fax. Đối với các nhóm làm việc yêu cầu chức năng
tính năng nâng cao, có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các chức năng
Giao diện Người dùng Nhanh và Giao diện người dùng truyền thống
của Ricoh.

Di động
Bạn cũng có thể tận dụng các tính năng và chức năng mạnh mẽ
của Ricoh MP 2554SP / MP 3054SP / MP 3554SP trực tiếp từ điện
thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình thông qua ứng
dụng Ricoh Smart Device Connector. Công nghệ linh hoạt này
giúp bạn dễ dàng kết nối Thiết bị thông minh có hỗ trợ NFC với
Bảng điều khiển thông minh tùy chọn. Người dùng chỉ cần chạm
Thiết bị thông minh của họ vào thẻ NFC (Giao tiếp trường gần)
trên Bảng thao tác thông minh hoặc quét mã QR để tự động kết
nối với MFP cho phép khả năng sao chép, in, quét và fax trực tiếp
từ thiết bị thông minh của họ.

Ứng dụng In & Quét thiết bị thông minh Ricoh
Không giống như ứng dụng Trình kết nối thiết bị thông minh
Ricoh, ứng dụng này không yêu cầu Bảng thao tác thông minh và
nó hoạt động với máy in Ricoh và máy in đa chức năng. Có sẵn
cho cả thiết bị Apple và Android, Ricoh Smart Device Print & Scan
miễn phí có các cài đặt in nâng cao mà bạn thường thấy trên
trình điều khiển máy tính, chẳng hạn như khổ giấy, hướng, in hai
mặt, khay tiếp giấy và thậm chí cả tính năng in ghim và được bảo
vệ bằng mật khẩu. Bạn cũng có thể quét trực tiếp đến thiết bị di
động của mình và tải ngay bản quét lên tài khoản Dropbox hoặc
Google Drive, cũng như truy xuất tài liệu để in với nhiều định
dạng tệp được hỗ trợ.

Chúng tôi đã giúp bạn dễ dàng kiểm soát

Tìm kiếm các tệp đã quét với văn bản OCR
được nhúng
Ricoh tiếp tục tự động hóa cách bạn chụp, truy xuất và gửi dữ
liệu để đơn giản hóa các công việc hàng ngày. Tùy chọn

tính năng quét OCR (Nhận dạng ký tự quang học) được
nhúng thêm một lớp văn bản trong suốt trên tệp PDF đầu ra
cho phép bạn truy xuất tài liệu bằng cách tìm kiếm trên máy
tính của mình các từ cụ thể bên trong nội dung PDF

thay vì đoán tên thực của tệp. Các
Đơn vị OCR cũng cho phép bạn tự động xóa các trang trống trong
khi quét.

Quét và chia sẻ theo cách bạn muốn
Giảm lượng giấy mà tổ chức của bạn sử dụng. Vì các tài liệu kỹ
thuật số có thể được chia sẻ trong thời gian thực, bạn có thể làm
việc với những người khác để phát triển các chiến lược và ý tưởng
có thể được thực hiện một cách nhanh chóng. Cho dù hình ảnh ở
dạng đen trắng hoặc màu, hoặc ở định dạng PDF, TIFF hoặc JPEG,
bạn có thể đưa chúng đến đúng vị trí thông qua Scan-toFile /
Folder / URL / FTP / Email. Nén kích thước của các tệp đồ họa cao,
phức tạp và gửi chúng dễ dàng mà không làm giảm chất lượng.
Bạn cũng có thể quét dễ dàng hơn trong tổ chức của mình với
Quản lý quét phân tán (DSM). Sử dụng nó để tự động hóa các tác
vụ tài liệu và đặt quyền người dùng, quy tắc và tùy chọn phân
phối nhằm đơn giản hóa cách bạn quản lý thông tin.

Gửi fax nhiều cách hơn, nhiều địa điểm hơn
Quản lý quy trình fax nhanh chóng và thuận tiện bằng cách thêm
các khả năng fax tùy chọn. Chọn phương pháp phù hợp nhất với
bạn, cho dù đó là Internet Fax, fax qua mạng LAN hay qua IP để
gửi nhanh hơn qua fax Super G3. Sử dụng một thiết bị được kết
nối khác không có bảng fax? Không vấn đề. Với Tùy chọn Fax từ
xa, người dùng có thể gửi và nhận tài liệu fax từ bất kỳ thiết bị
được kết nối nào trong nhóm của bạn - ngay cả những thiết bị
không có tùy chọn fax

- bằng cách gửi nó qua Ricoh MP 2554SP /
MP 3054SP / MP 3554SP. Điều này giảm thiểu nhu cầu bổ
sung đường dây điện thoại và bảng fax.

Giúp đáp ứng những thách thức kinh doanh ngày nay
với hiệu suất đa chức năng thông minh, an toàn
Bảo vệ tài liệu của bạn và chính bạn
Mọi doanh nghiệp đều chấp nhận rủi ro hàng ngày. Một số
trong số chúng có thể tránh được. Xác thực người dùng nâng
cao giúp ngăn chặn truy cập trái phép vào tài liệu. Tài liệu được
lưu trữ tại thiết bị cho đến khi thẻ ID được ủy quyền được quẹt
bằng đầu đọc thẻ tùy chọn hoặc nhập mật mã tại MFP để phát
hành. Để tăng cường bảo vệ, bạn có thể sử dụng tính năng
truyền PDF được mã hóa để xáo trộn dữ liệu trên các tệp PDF bí
mật hoặc thêm hình mờ vào các tài liệu bí mật sẽ xuất hiện khi
người dùng trái phép cố gắng sao chép chúng. Hệ thống
DataOverwriteSecurity (DOSS) tự động ghi đè lên các hình ảnh
và dữ liệu tiềm ẩn trên ổ cứng để khiến chúng không thể đọc
được.

Quản lý và giám sát từ xa
Với Ricoh MP 2554SP / MP 3054SP / MP 3554SP, bạn có thể thấy các
thuật ngữ như “hiệu quả” và “năng suất” phù hợp với ngày làm việc
của mình như thế nào. Sử dụng các điều khiển quản trị trực quan để
tự động hóa việc đọc đồng hồ, truy cập cài đặt hệ thống, hợp lý hóa
các bản cập nhật chương trình cơ sở và hơn thế nữa, ngay từ máy
tính để bàn. Nhận thông báo khi nguồn cung cấp gần hết hoặc cần
bảo trì. Giám sát việc sử dụng cho người dùng hoặc nhóm làm việc cụ
thể. Và, định cấu hình toàn bộ nhóm của bạn từ xa từ bảng điều khiển
dựa trên trình duyệt Web, dễ sử dụng.

Giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và
chi phí vận hành
Chọn Ricoh MP 2554SP / MP 3054SP / MP 3554SP để có
giá trị tiêu thụ điện (TEC) chi phí thấp và tốt nhất trong
phân khúc để giúp hỗ trợ nhu cầu ngân sách và mục tiêu
bền vững của bạn. Với thời gian in / sao chép ngắn hơn từ
chế độ nghỉ, Ricoh MP 2554SP /
MP 3054SP / MP 3554SP bắt kịp với các yêu cầu kinh doanh
nhịp độ nhanh ngày nay. Bạn có thể lập trình bật hoặc tắt
thiết bị trong thời gian cụ thể để tiết kiệm năng lượng hơn
nữa. Thêm vào đó, thiết bị đáp ứng EPEAT® Tiêu chí vàng - hệ
thống đánh giá môi trường toàn cầu cho các sản phẩm điện
tử - và được chứng nhận ENERGY STAR mới nhấtTM thông số kỹ
thuật.

Màn hình chỉ báo thân thiện với môi trường như được hiển thị trên Bảng điều khiển thông minh.

Hợp lý hóa các công việc quản lý tài liệu
trong văn phòng nhỏ và nơi làm việcNSnhóm
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5

5

1 Điều hướng từ công việc này sang công việc khác một cách dễ dàng thông qua tiêu chuẩn,

đầy đủ màu sắc, bảng điều khiển LCD 9 "có thể nghiêng có khe
cắm thẻ USB & SD và màn hình chính có thể tùy chỉnh để liên kết
với các công việc thường được thực hiện
2 Sử dụng tính năng Đảo ngược tự động 100 tờ tiêu chuẩn

Bộ nạp tài liệu (ARDF) để xử lý hiệu quả các bản
gốc một và hai mặt để sao chép, quét và fax

Ricoh MP 2554SP được hiển thị với Khay
một khay BN3110 tùy chọn, Bộ nạp giấy
PB3220, Khay dung lượng lớn 1.500 tờ một
mặt RT3030, Bộ cầu BU3070 và
Bộ hoàn thiện sách nhỏ 1.000 tờ SR3150.

5 Sử dụng Khay giấy 2 x 550 tờ tùy chọn (hình minh họa)

cho nhiều nguồn giấy theo yêu cầu. Các tùy chọn khác
bao gồm Khay giấy 1 x 550 tờ, Khay dung lượng lớn
2.000 tờ song song, Khay dung lượng lớn 1.500 tờ một
mặt (hình minh họa) và Bảng điều khiển
6 Tạo tài liệu chuyên nghiệp và giảm thiểu
gia công phần mềm. Bộ hoàn thiện tập sách 1.000 tờ tùy
chọn (được hiển thị) cung cấp ba điểm đến cho đầu ra và có

3 MP 2554SP / MP 3054SP / MP 3554SP đi kèm

tiêu chuẩn với 2 khay giấy 550 tờ để chạy lâu hơn,
không bị gián đoạn

4 Khay tay 100 tờ tiêu chuẩn có thể chứa được

nhiều loại và kích thước giấy, bao gồm cả in
áp phích

thể được sử dụng để sản xuất tập sách được phân trang,
khâu yên ngựa, đục lỗ và gấp lại. Thiết kế giải pháp sản
xuất tài liệu hoàn chỉnh của riêng bạn với các trình hoàn
thiện tùy chọn khác bao gồm
Bộ hoàn thiện 1.000 tờ, Bộ hoàn thiện bên trong 500 tờ và
Bộ hoàn thiện không kim loại 250 tờ

7 Khay một-bin 125 tờ tùy chọn (được hiển thị) và
Khay sắp xếp-Shift-bên trong 250 tờ có thể tách đầu
ra và đơn giản hóa việc truy xuất tài liệu

DÂY CHUYỀN RICOH MP 2554SP / MP 3054SP / MP 3554SP
MA INSPECIFI CAT I ON S

FAX (TÙY CHỌN)

TỔNG QUAN
Thời gian khởi động:

Tốc độ đầu ra đầu tiên:

Sản lượng liên tục
tốc độ, vận tốc:

Kỉ niệm:

HDD:

Kích thước (W x D x H):
Trọng lượng:
Nguồn năng lượng:

14.0 giây
4,6 / 4,6 / 4,3 giây
25/30/35 trang mỗi phút 2
GB (Tối đa)
320 GB
587 x 680 x 913 (với ARDF)
68,5 kg (có ARDF), 60 kg (không có ARDF)
220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIER
Quá trình sao chép:

Quét tia laze & in ảnh điện tử

Sao chép nhiều lần:

Lên đến 999 bản sao

Nghị quyết:

600 dpi

Thu phóng:

Từ 25% đến 400% trong bước 1%

Giao diện:

Nghị quyết:

Tốc độ truyền:
Tốc độ modem:
Dung lượng bộ nhớ:

PCL5e, PCL6, Adobe® PDF trực tiếp
Adobe® PostScript® 3 ™, IPDS, XPS

1.200 x 1.200 dpi
Tiêu chuẩn:

USB 2.0, khe cắm SD, Ethernet
10 base-T / 100 Base-TX,

Sự tiêu thụ năng lượng:

Môi trường Mac OS:
Môi trường UNIX:

TCP / IP (IP v4, IP v6), IPX / SPX (Tùy chọn) Windows
® XP, Windows®Vista, Windows®7, Windows® 8,
Windows® Máy chủ 2003, Windows®

Macintosh OS X v10.56 trở lên UNIX Sun® Solaris:
2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO
OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Doanh nghiệp Linux:
v4, v5, v6 IBM® AIX: v5L, v5.3, v6.1, v7.1

Novell® Phần mềm mạng®

môi trường:
nhựa cây® R / 3® môi trường:

v6.5 trở lên (Tùy chọn)
SAP® R / 3®

(Các) khay giấy Tiêu chuẩn & Tùy chọn: 60 - 300 g /
m² Khay tay: 52 - 300 g / m²
52 - 256 g / m²

Tối đa:

1.600 W

TEC (Mức tiêu thụ điện điển hình):
MP 2054SP: 858 W / h
MP 3054SP: 1,092 W / h
MP 3554SP: 1,321 W / h

802.11a / b / g / n), Bluetooth

Máy chủ 2012

G3: Xấp xỉ. Xấp xỉ 3 giây (200 x 100 dpi, JBIG)
2 giây (200 x 100 dpi)
Tối đa: 33,6 Kb / giây
Tiêu chuẩn: 4 MB Tối đa: 60 MB

Chế độ sẵn sàng: 54,6
W Chế độ ngủ: 0,49 W

IEEE 1284 / ECP hai hướng, mạng

Máy chủ 2008, Windows® Máy chủ 2008R2, Windows®

8 x 3,85 dòng / mm, 200 x 100 dpi 8 x
7,7 dòng / mm, 200 x 200 dpi
8 x 15,4 dòng / mm, 16x 15,4 dòng / mm
400 x 400 dpi (Tùy chọn)

SINH THÁI

LAN không dây (IEEE

Giao thức mạng:
các cửa sổ®môi trường:

ITU-T (CCITT) G3

Kích thước giấy đề xuất: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Tiêu chuẩn: 1.200 tờ
Dung lượng giấy đầu vào:
Tối đa: 4.700 tờ
Tiêu chuẩn: 500 tờ
Công suất đầu ra giấy:
Tối đa: 3.625 tờ

Ethernet 1000 Base-T
Lựa chọn:

PSTN, Tổng đài

XỬ LÝ GIẤY

Đơn vị hai mặt:
Tiêu chuẩn:
Lựa chọn:

Độ phân giải in:

Khả năng tương thích:

Định lượng giấy:

MÁY IN
Ngôn ngữ máy in:

Mạch:

PHẦN MỀM (TÙY CHỌN)
GlobalScan NX, Device Manager NX, Advanced Locked NX Print, Streamline
NX, Gói xác thực thẻ

TÙY CHỌN
Tay cầm ADF, Nắp ép giấy, ARDF, khay giấy 1 x 550 tờ, khay giấy 2 x 550 tờ, LCIT Tandem,
Bàn nướng bánh mì, LCIT bên cạnh, Khay một ngăn, Bộ hoàn thiện 1.000 tờ,
Bộ hoàn thiện tập sách 1.000 tờ, bộ hoàn thiện bên trong 500 tờ, Bộ hoàn thiện internet bằng kim bấm

MÁY QUÉT

không ghim, Khay thay đổi, Khay bên, Bộ phận cầu nối, Bộ dụng cụ đục lỗ cho bộ hoàn thiện, Phần
mềm mạng, Công cụ chuyển đổi định dạng tệp, Adobe PostScript Tùy chọn 3 ™, IPDS, tùy chọn in XPS,
®

Tốc độ quét:
Nghị quyết:

Đủ màu hoặc B&W: Max. 80 ppm
600 dpi, 1200 dpi (TWAIN)

Trình điều khiển gói:

TIFF, JPEG, PDF, PDF mã hóa, PDF
nén cao, PDF-A
Mạng TWAIN

Quét tới:

E-mail, Thư mục, USB / SD, NCP (Tùy chọn)

Định dạng tệp:

®

Đơn vị bảo mật dữ liệu sao chép, Mạng LAN không dây (IEEE 802.11a / b / g / n), IEEE 1284, Bluetooth,
Giao diện bộ đếm, Nắp đầu đọc thẻ thông minh, Đơn vị OCR, Tùy chọn Fax, Giao diện G3 Đơn vị, Đơn vị
kết nối fax, Bộ nhớ fax, Bảng điều khiển, Tùy chọn máy chủ thiết bị USB
Để biết tính khả dụng của các kiểu máy, tùy chọn và phần mềm, vui lòng tham khảo ý kiến nhà cung cấp Ricoh tại địa
phương của bạn.

Ricoh Australia Pty. Ltd. 8 Rodborough Road, Frenchs Forest, NSW 2086. Điện thoại: 13 RICOH (13 7426) Fax: 02 8977 1100Web: ricoh.com.au
Ricoh New Zealand Pty. 60 Stanley Street, Parnell, Auckland New Zealand. Điện thoại: 0800 2 Ricoh (0800 2 74264) Fax: 09 915 1401Web: ricoh.co.nz

