
Zwarty wielofunkcyjny system zarządzania
dokumentami dla małych biur



Sprytni i wydajni 
partnerzy w biznesie

Czy myślałeś kiedyś o tym, z ilu urządzeń biurowych korzystasz i ile miejsca zajmują te

urządzenia? Wyobraź sobie tylko, jak dużo przestrzeni mógłbyś odzyskać, gdyby mogły

one zostać połączone w jeden niewielki system. Pomyśl, ile czasu mógłbyś

zaoszczędzić, gdybyś nie musiał już wędrować od jednego urządzenia do drugiego!

Dzięki Ricoh jest to realne.

Aficio™1015 oraz Aficio™1018 są idealnymi, wszechstronnymi partnerami w biznesie,

w dodatku za przystępną cenę. Nie musisz przeznaczać swojego budżetu na trzy

oddzielne urządzenia, gdyż możesz korzystać z połączonych możliwości kopiarki,

drukarki oraz faksu. Co więcej, jesteś w stanie wykonywać niemal wszystkie zadania

biurowe w jednym miejscu. Nawet wysyłanie wiadomości faksowych i kontrolowanie

wydruków z komputera nie stanową żadnego problemu. Te wszechstronne i przyjazne

dla użytkownika urządzenia wielofunkcyjne oferują maksymalną wydajność zajmując

minimalną przestrzeń. Niskie koszty operacyjne pozwalają na zaoszczędzenie miejsca

oraz pieniędzy, zaś biuro jest już gotowe na nowe zadania.

Na co więc czekać? Pozwól, aby Aficio™1015/1018 zapewniło efektywne

i ekonomiczne zarządzanie dokumentami oraz przygotuj się na jeszcze

większą wydajność!



KOPIOWANIE

PRZESYŁANIE
FAKSÓW

DRUKOWANIE

Wielofunkcyjny system 
niewielkich rozmiarów

Niewielkie i modułowe
Wyobraź sobie, że właśnie otrzymałeś faks i
potrzebujesz wykonać kopię dla kolegi, a przed
chwilą wydrukowałeś raport, który trzeba skopiować
i rozdać. Biegniesz z odebraną wiadomością do
kopiarki na korytarzu, następnie do drukarki po
wydruk i ponownie do kopiarki. Skąd my to znamy!
Co byś powiedział na jeden wielofunkcyjny system
łączący funkcjonalność tych wszystkich urządzeń?
Aficio™1015 i 1018 zapewniają takie właśnie
rozwiązanie umożliwiając połączenie wydajnej
kopiarki z wysokiej jakości drukarką i faksem. Przy
tym są tak zgrabnie zaprojektowane, że możesz je
nawet postawić na swoim biurku!

Ekonomiczni pomocnicy
To oczywiste, że musisz pamiętać o ograniczeniach
własnego budżetu. Żaden problem! Zamiast
inwestować w oddzielną kopiarkę, faks i drukarkę,
możesz je zastąpić jednym niedrogim urządzeniem.
Nie musisz wówczas oddzielnie zamawiać
materiałów eksploatacyjnych do trzech urządzeń:
jeden zestaw materiałów przyniesie dodatkowe
oszczędności związane z kosztami składowania.
To jeszcze nie wszystko: te wielofunkcyjne systemy
posiadają oddzielny toner oraz bęben, co
zapewnia ekonomiczną eksploatację i niski koszt
wydruku. Uzupełnij zatem wyposażenie swojego
biura o urządzenie Aficio™1015 lub 1018 -
otrzymasz ekonomiczne rozwiązanie swoich
potrzeb w zakresie zarządzania dokumentami.

Pomocni i przyjaźni
współpracownicy
W każdej branży - czy jest to agencja turystyczna,
biuro rachunkowe, czy też inny rodzaj firmy - czas
jest niezwykle cenny. Po co więc marnować środki
na skomplikowany i trudny w obsłudze sprzęt
biurowy? Czas przeznaczany dotąd na przetwa-
rzanie dokumentów wykorzystaj na naprawdę
ważne sprawy. Pracując z urządzeniem
Aficio™1015 lub Aficio™1018 wykonywanie kopii
jest równie proste jak drukowanie dokumentu lub
wysyłanie wiadomości faksowej. Dzięki
przejrzystemu panelowi operatora oraz łatwemu
w obsłudze oprogramowaniu, korzystanie
z urządzenia nie sprawia najmniejszych kłopotów,
a ponadto nowoczesna konstrukcja zapewnia
łatwą konserwację. Aficio™1015 i 1018 to
prostota, która się opłaca!

To modułowe rozwiązanie zapewnia niezwykłe
korzyści oraz umożliwia zaoszczędzenie cennej

powierzchni biurowej, pozwalając przy tym
poznać prawdziwe znaczenie słowa wielo-

funkcyjność. Gdy zainstalujesz moduł drukarki
albo faksu będziesz mógł korzystać z dużej

funkcjonalności urządzenia w zakresie
przetwarzania dokumentów redukując

jednocześnie koszty. Zapomnij raz na zawsze
o tradycyjnym sprzęcie biurowym: 

Aficio™1015 oraz 1018 wykonują zadania
w najbardziej ekonomiczny sposób.

Pracując z Aficio™1015/1018 wykonywanie kopii lub

drukowanie dokumentu jest równie proste jak

wysyłanie wiadomości faksowej.



Cyfrowa przewaga

Czy nie chciałbyś, aby kopiarka nie wykonywała
złych kopii i niezmiennie zapewniała doskonałą

jakość? Prawdziwie cyfrowe kopiarki Ricoh
mogą to zagwarantować. Jednak ich

możliwości są znacznie większe: oryginały są
skanowane tylko raz, sortowanie wykonywane

jest automatycznie, a ponadto - dzięki cyfrowej
technologii - dostępnych jest wiele

pożytecznych funkcji dodatkowych. Czas zatem
pożegnać się z konwencjonalnymi

urządzeniami i wybrać cyfrowe rozwiązanie.
Aficio™1015 i 1018 pracują na niezwykle

wysokim poziomie wydajności, zaś optymalna
jakość kopii jest zagwarantowana od

pierwszego do ostatniego zestawu.

Perfekcyjne kopiowanie
Kopiarki Aficio™1015 oraz 1018 posiadają funkcję
“jedno skanowanie - wiele kopii”. Dzięki temu
możesz od razu zająć się innymi, pilniejszymi
sprawami, podczas gdy urządzenie wykonuje
wysokiej jakości kopie. Cyfrowa kopiarka skanuje
oryginały tylko raz i wprowadza uzyskany obraz do
pamięci. Następnie obraz ten jest drukowany
z pamięci tyle razy, ile zażądasz. Jakość pozostaje
taka sama, niezależnie od tego, czy wykonujesz 2,
czy też 20 kompletów. Aficio™1015 i 1018
wykonują czytelne kopie o rozdzielczości 600 dpi,
wyglądające zupełnie tak samo, jak oryginały.
Ponadto - bez względu na rodzaj papieru,
z którego korzystasz - jakość wydruku jest 
zawsze bez zarzutu.

Koniec z dwustopniowym
kopiowaniem
W przypadku urządzenia Aficio™1015/1018 nie
istnieje ryzyko uszkodzenia oryginału na skutek
jego wielokrotnego podawania. Możesz zabrać
swój dokument już po jednokrotnym zeskanowaniu,
a w tym czasie urządzenie będzie wykonywać
komplety kopii. Ograniczone do minimum ryzyko
uszkodzenia oryginału jest więc dodatkową zaletą
urządzenia. Dzięki niej oszczędzisz czas oraz koszty
związane z koniecznością wykonania pierwszej
kopii oryginalnego dokumentu w celu użycia jej jako
oryginału do kopiowania. Równie duże znaczenie
ma zredukowanie zużywania się skanera.

Koniec ze złymi kopiami
Źle wykonane kopie to strata czasu i pieniędzy.
Jednak od tej pory prace będą kopiowane bez
zakłóceń dzięki funkcji automatycznego obrotu
obrazu. Eliminuje ona błędne kopie poprzez
obracanie obrazu oryginału w celu dopasowania
go do orientacji papieru w kasecie. Nie trzeba już
zastanawiać się w jaki sposób umieścić papier.
Cyfrowa technologia Ricoh zapewnia efektywną
pracę biura.

Łatwa dystrybucja
Każdemu pracownikowi trzeba dostarczyć kopię
dokumentu zawierającego nowe rozporządzenia
zarządu. Dzięki urządzeniu Aficio™1015/1018
ręczne sortowanie należy już do przeszłości. Nie
potrzeba również oddzielnego sortera: sortowanie
realizowane jest elektronicznie, co dodatkowo
ułatwia przygotowanie kompletów kopii. Funkcja
sortowania z obrotem umożliwia układanie kopii
w łatwe do rozdzielenia i dystrybucji zestawy. Dzięki
możliwości łączenia do czterech kopii na jednym
arkuszu oszczędzany jest papier oraz miejsce na
przechowywane dokumenty. Funkcje te zwiększają
biura i czynią proces zarządzania dokumentami
znacznie bardziej efektywnym.

Dzięki cyfrowej technologii wszystkie kopie mają 

jednakową, wysoką jakość.

Funkcja automatycznego obrotu obrazu zapobiega

wykonywaniu złych kopii na skutek niewłaściwego

umieszczenia oryginału poprzez obracanie obrazu

oryginału odpowiednio do orientacji papieru w kasecie.

Funkcja sortowania z obrotem układa kopie w łatwe

do rozdzielenia i dystrybucji zestawy.



Szybkie i elastyczne

Na pełnych obrotach
Często potrzebujesz wykonać tylko jedną kopię.
Szczególnie wtedy nie chcesz czekać, aż kopiarka
się nagrzeje - masz mnóstwo innych rzeczy do
zrobienia. Nie martw się: Aficio™1015 i 1018
rozpoczynają kopiowanie już po 25 sekundach, 
a pierwsza kopia jest gotowa w ciągu zaledwie
6,9 sekundy! Przesyłanie faksów jest równie
szybkie: skanowanie strony dokumentu trwa tylko
2 sekundy, zaś jej transmisja - 3 sekundy. Książki,
czasopisma i inne oryginały aż do formatu A3
mogą być nadawane z szyby ekspozycyjnej, bez
potrzeby ich wcześniejszego kopiowania. Koniec
z długim oczekiwaniem - rozpocznij pracę na
pełnych obrotach! 

Pełna integracja z siecią
Aficio™1015 oraz Aficio™1018 można łatwo uczynić
wydajnymi drukarkami sieciowymi. Z pewnością
będzie to bardzo pomocne, gdy na przykład jesteś
przy czyimś biurku i chcesz wydrukować jeden ze
swoich plików. Mając Aficio™1015 lub 1018
podłączone do sieci można drukować bezpoś-
rednio z dowolnego komputera znajdującego się
w biurze. Gdy korzystasz z oprogramowania
SmartNetMonitor, masz jeszcze większe możliwości.
Pozwala ono na monitorowanie z poziomu
własnego komputera stanu dowolnej drukarki*
pracującej w sieci. Uzyskasz pełną kontrolę nad
drukowaniem w sieci.
*Urządzenia serii Aficio™

Drukowanie w formacie A3
Nie masz już ograniczenia wynikającego z
możliwości drukowania tylko na papierze formatu
A4. Te niewielkie urządzenia precyzyjnie drukują
wszelkie rodzaje dokumentów do formatu A3, 
a więc nie potrzebujesz dodatkowej drukarki A3! 
A co z rozdzielaniem i dystrybucją wydruków? 
Z pomocą przychodzi elektroniczne sortowanie,
dzięki któremu wydruki są układane w wygodne
zestawy. Naturalnie jakość wydruku jest zawsze
bez zarzutu.

Wygodne funkcje
Aficio™1015 i Aficio™1018 biorą na siebie
mnóstwo czasochłonnych zadań. Kontroler
drukarki realizuje wiele użytecznych funkcji, takich
jak przekładki czy automatyczna kontynuacja.
Pierwsza z nich umożliwia wstawianie przekładki
po każdej stronie. Gdyby zaś zdarzył się błąd, na
przykład przepełnienie pamięci, nie trzeba wstawać
od biurka: drukowanie wznawiane jest automatycznie.

Praca z różnymi materiałami
Wysyłanie faksem niestandardowych dokumentów,
drukowanie na kopertach, wykonywanie kopii
z czasopism... we współczesnym biurze,
niezależnie od branży, istnieje potrzeba korzystania
z rozmaitych materiałów. Różne rodzaje oraz
grubości papieru nie stanowią problemu dla
Aficio™1015 i 1018 - zawsze zapewniają one
optymalne rezultaty.

Duża pojemność kaset
Nie musisz bez przerwy uzupełniać papieru
w urządzeniu: są one standardowo wyposażone
w jedną (Aficio™1015) lub dwie kasety na papier
(Aficio™1018), z których każda mieści 250 arkuszy,
a także w podajnik ręczny o pojemności
100 arkuszy. Zasoby papieru można powiększyć
nawet do 1350 (Aficio™1015) lub 1600 arkuszy
(Aficio™1018). Wydajność biura osiągnie
szczytowy poziom!

Pracować mądrzej znaczy pracować szybciej.
Dlatego we współczesnym biurze potrzebne

jest urządzenie mogące zawsze sprostać
oczekiwaniom. Aficio™1015 i Aficio™1018

w pełni odpowiadają wysokim wymaganiom.
Charakteryzują się dużą szybkością pracy, co

ma duże znaczenie przy częstym wykonywaniu
kopii. Nie ma mowy o traceniu cennego czasu.

Urządzenia te mogą korzystać z papieru niemal
każdego formatu i gramatury, dysponują dużą

pojemnością kaset na papier oraz wieloma
pożytecznymi funkcjami. Ponadto, po zainstalo-

waniu opcjonalnych modułów - drukarkowego
i faksowego - urządzenia te stają się

prawdziwym centrum wydajnego przetwarzania
dokumentów w nowoczesnym biurze.

Dzięki możliwości korzystania z szerokiej palety

rodzajów i formatów papieru oraz dużej pojemności

kaset Aficio™1015/1018 umożliwia osiągnięcie

wyższego poziomu wydajności.

Możesz teraz wysyłać swoje 

zadania drukowania bezpośrednio

z komputera na Aficio™1015/1018.

Korzystając z oprogramowania

SmartNetMonitor dostarczanego

wraz z urządzeniem, możesz moni-

torować stan drukarek sieciowych.

A5

A4

A4

A3
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Ricoh wierzy w konieczność zachowania cennych zasobów
naturalnych Ziemi. Do wydrukowania tego prospektu użyto
ekologicznego papieru.

Aficio™ SmartNetMonitor jest zastrzeżonymi znakami hand-
lowymi firmy Ricoh. Windows® i Windows® 95/98/2000/NT
4.0/Me są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corp.
Energy Star® jest zastrzeżonym znakiem handlowym U.S.

Specyfikcja i wygląd zewnętrzny urządzenia mogą ulec
zmianie bez powiadomienia. Rzeczywisty kolor urządzenia
może odbiegać od pokazanego w tym prospekcie.

Ricoh deklaruje zgodność produktu z wytycznymi
ENERGY STAR w zakresie oszczędności energii.

Parametry techniczne

Pojemność podajnika: 30 arkuszy
Pozostałe opcje

Kasety na papier: 1 x 500 arkuszy
2 x 500 arkuszy

Format papieru: A5 - A3
Gramatura papieru: 60 - 105 g/m2

Drukarka

(wbudowany mikroprocesor PowerPC 401)
Prędkość drukowania ciągłego: 

Aficio™1015/1018: 15/18 stron na minutę
Rozdzielczość:

PCL5e/PCL6: 600 dpi
PS2: 300/600 dpi

Pojemność pamięci:
Standardowa: 16 MB 
Opcja: +32, 64 lub 128 MB 

Języki opisu strony: CL5e, opcja emulacji 
PostScript Level 2 

Sterowniki drukarki: Windows® 95/98/Me
Windows® NT4.0/2000

Mac 8.x/9.x
Czcionki: 45 czcionek PCL 

(35 Intellifonts, 10 TrueType)
80 czcionek PS 

(dostępne tylko z opcją PS)
Interfejs:

Standardowy: Złącze równoległe 
IEEE1284 (ECP)

Opcja: Złącze sieciowe Ethernet 
10 base-T/100 base-TX

Protokoły sieciowe: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
(automatyczne przełączanie)

Podłączenie: PSTN, PBX
Zgodność: ITU-T G3
Rozdzielczość: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 

200 x 400 dpi
8 x 3,85 l/mm, 8 x 7,71 l/mm, 8 x 15,4 l/mm

Prędkość modemu: Maksymalnie 33,6 Kbps
Czas nadawania: 3 sekundy 

(strona testowa ITU-T nr 1, 200 x 100 dpi)
Metody kompresji: MH, MR, MMR
Czas skanowania: Mniej niż 1,2 sekundy 

(200 x 200 dpi)
36 stron A4 na minutę

Pamięć dokumentów: 2 MB
Pamięć strony: 4 MB
Podtrzymywanie pamięci: tak

 O

Zasilanie: 220/240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: mniej niż 1,2 kW 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 

Aficio™1015/1018: 550 x 568 x 420/518 mm
Waga:

Aficio™1015/1018: maks. 35 kg/42 kg
Format i gramatura papieru:

Kaseta standardowa: A5 - A3 / 60 - 90 g/m2

Podajnik ręczny: A6 - A3 / 52 - 162 g/m2

Pojemność kaset na papier:
Aficio™1015/1018:
Standardowa:1 x 250 arkuszy/2 x 250 arkuszy
Podajnik ręczny: 100 arkuszy
Maksymalna: 1350 arkuszy/1600 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej: 250 arkuszy

Kopiarka
Proces kopiowania: Suchy, dwuskładnikowy 

system przenoszenia elektrostatycznego
Metoda skanowania: Płaski skaner z ruchomą

matrycą CCD
Rozdzielczość: 600 dpi
Pojemność pamięci:

Standardowa: 16 MB
Opcja: +32 MB

Prędkość kopiowania: 15/18 stron na minutę
Czas nagrzewania: 25 sekund
Czas wykonania pierwszej kopii: 6,9 sekundy
Kopiowanie wielokrotne: do 99 kopii
Regulacja kontrastu: Automatyczna i ręczna
Zoom: 50% - 200% z krokiem 1%
Współczynniki reprodukcji:

Powiększenia: 122, 141, 200%
Zmniejszenia: 50, 71, 82, 93%

ISO9001 Certified
JMI-0125

QS Accreditation
 R009
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RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa, Polska
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
Home Page: http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

Ogólne Drukarka
Procesor: Destiny ASIC D8401A 75 MHz 

Podawanie oryginałów
Automatyczny podajnik dokumentów

Format oryginałów: A5 - A3 
Gramatura oryginałów: 52 - 105 g/m2

Konfiguracja: desktop

Faks 


