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Yksinkertaiset
tulostusratkaisut
tarjoavat
yritysluokan
suorituskykyä

Sopii täydellisesti yrityksille, jotka kaipaavat tehokkaita,
vaivattomia tulostusratkaisuja – nämä tulostimet ovat
vaivattoman tuotteliaita, uskomattoman helppokäyttöisiä ja täysin
luotettavia. Tilaa säästävän rakenteensa ja äänettömyytensä
ansiosta ne voi sijoittaa kaikkien käyttäjien lähelle. Yritysasiakirjat
tulostuvat tarkkoina. Ja kaiken kattavaa kätevyyttä tarjoavat
monitoimimallit pystyvät kopioimaan, skannaamaan ja
lähettämään faksia. Yksinkertaisuuden vuoksi monimutkaiset ja
aikaa vievät prosessit, kuten henkilökorttien kopiointi, on
automatisoitua. Ja Wi-Fi Directin ansiosta käyttäjät pystyvät
helposti yhdistämään tablettinsa ja älypuhelimensa tulostamista
ja skannaamista varten.

Laadukkaat mustavalkoasiakirjat
tulostuvat nopeasti ja vaivatta.
Monitoimimallit pystyvät myös
kopioimaan, skannaamaan
värillisenä ja lähettämään faksia.

Kompakti, tehokas ja hiljainen ja helppokäyttöinen
Luotettavaa, laadukasta mustavalkotulostusta
Skannaa värillisenä sähköpostiin, tietokoneelle ja älylaitteisiin
Helppo asentaa ja käyttää
Tulosta suoraan älypuhelimista ja tableteista
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Pidetään asiat yksinkertaisina
"Pidetään asiat yksinkertaisina" on vakiintunut suunnitteluperiaate. Ricohin A4- ja
monitoimitulostimien yksinkertaisuus piilee siinä, että ne on suunniteltu auttamaan
sinua keskittymään yritykseesi.

Teemme yrittämisestä helpompaa
Nämä kompaktit A4-tulostimet sopivat täydellisesti
toimistoihin, joissa on rajallisesti tilaa. No toimivat hiljaa
taustalla ja auttavat keskittymään tehtäviin töihin.
Virheettömiä mustavalkotulosteita nopeasti. Ja Wi-Fi directin
ansiosta on älypuhelimet ja tabletit on helppo yhdistää ja
tulostaa niiden kautta. Niiden tuottelias suorituskyky vie
yritystäsi eteenpäin. Ensimmäinen tuloste on valmis viidessä
sekunnissa, eikä pullonkauloja synny Kaksipuolisia tulosteita
tehdään automaattisesti, ja koska paperilokeroon mahtuu
250 arkkia, paperia tarvitsee lisätä vain harvoin. Lisäksi
niiden kestävyysluokituksen ansiosta luotettavuus on taattua.
Monitoimiversiot ovat todellisia kaiken kattavia
yritysratkaisuja. Niiden sisäiset paperisyöttimet
automatisoivat skannauksen. Paperipohjaiset asiakirjat
voidaan skannata täysvärisinä ja jakaa digitaalisesti. Ja ajan
säästämiseksi kopiot tulostetaan muistista ja toimitetaan
valmiiksi järjestettynä.

Kompaktin muotoilunsa ja
etukäyttöisyytensä ansiosta nämä A4- ja
monitoimitulostimet vievät vain vähän
tilaa. Asentaminen on yksinkertaista, jotta
elämä olisi helpompaa. Ricohin helpon
asennusoppaan avulla laitteet ovat
käyttövalmiita minuuteissa. Verkkoon ei
tarvitse liittyä. WiFi Directin ansiosta
laitteet on helppo yhdistää älylaitteisiin.
Ne ovat helppokäyttöisiä. Laadukkaat
mustavalkotulosteet onnistuvat asiaa
kummemmin miettimättä. Ja koska
tulostusmateriaalia on paljon ja ne
harventavat huollon tarvetta, voit
keskittyä liiketoimintaan.
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Tuottavaa tulostusta
Ricohin A4-tulostimet tarjoavat tarvitsemasi silloin kuin sitä
tarvitset. Ensimmäinen tuloste on valmis viidessä
sekunnissa, eikä pullonkauloja synny Kaksipuolisia tulosteita
tehdään automaattisesti, ja koska paperilokeroon mahtuu
500 arkkia (riippuu mallista/varustelusta), paperia tarvitsee
lisätä vain harvoin.

Kaiken kattava asiakirjaratkaisu
Monitoimitulostimet tarjoavat myös kattavat kopiointi-,
skannaus- ja faksitoiminnot. Monipuolisista kaiken kattavista
ratkaisuista löytyy älykkäitä toimintoja, jotka tekevät niistä
helpompikäyttöisiä. Ja koska niissä on sama vakaa alusta
kuin tavallisissa tulostimissa, ne toimivat luotettavasti.

Pystytkö kuvittelemaan, ettei
sinun tarvitsisi poistua työpöytäsi
äärestä? Ricohin kompaktit A4ja monitoimitulostimet tukevat
mobiilityöskentelyä tekemällä
yhteyden muodostamisesta
helpompaa. AirPrintin ja Google
Cloud Printin avulla pystyt
tulostamaan suoraan
älypuhelimestasi tai tabletistasi.
Myös vieraat pystyvät
muodostamaan yhteyden
saumattomasti. Ja yhteyden
muodostettuaan he voivat
tulostaa ja viestiä pilvipalvelun
kautta. Ricoh. Simply Smarter.

Kirjeet, tarrat ja kirjekuoret
Nämä laitteet tukevat monenlaisia paperityyppejä, mukaan
lukien paksuja papereita ja kirjekuoria. Ylimääräisen
paperilokeron ansiosta erityyppisiä papereita voidaan
säilyttää laitteessa ja pidemmät tulostustyöt onnistuvat ilman,
että paperia joutuu jatkuvasti lisäämään.
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Laitevertailu
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