
MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP

Niski koszt Wielofunkcyjność 
Produktywność



Doskonałe wsparcie 
dla Twojego biura 

MP 2500

• Standardowo A3 i kopiowanie dwustronne.

• Łatwa w obsłudze i konserwacji.

• Opcjonalna obróbka końcowa dokumentów.

• Standardowo drukowanie dwustronne. 

MP 2500LN

• Standardowo drukowanie sieciowe i skanowanie TWAIN.

• Drukowanie i możliwość skanowania w formacie A3.

MP 2500SP

• Produktywność wszystko w jednym.

• Zaawansowana dystrybucja i bezpieczeństwo.

• Opcjonalny faks.

Zawsze naprzeciw Twoim wymaganiom 

Optymalizacja przepływu dokumentów, staje się nowym standardem podniesienia pro-

duktywności i obcinania kosztów. Dzięki nowym urządzeniom Ricoh serii 

Aficio™MP 2500, MP 2500LN i MP 2500SP, otrzymujesz potężne narzędzie, które pozwala 

bez wysiłku spełnić różnorodne potrzeby biurowe. Wyposażone w różnorodne opcje obsługi 

papieru, te trzy proste w obsłudze urządzenia, mogą służyć jako główne urządzenie w 

małych biurach i jako urządzenie dla grup roboczych w średnich i dużych biurach. Model 

MP 2500 szybko zaspokaja potrzeby kopiowania w czerni i bieli z prędkością 25 stron 

na minutę, model MP 2500LN oferuje również podstawowe funkcje drukowania i skano-

wania. Dla bardziej wymagających użytkowników przeznaczony jest model MP 2500SP, 

który oferuje zaawansowane funkcje kopiowania, drukowania i skanowania oraz funkcje 

dystrybucji dokumentów, jak również opcjonalny faks. Bezproblemowy, profesjonalny i 

niedrogi przepływ dokumentów jest teraz w Twoim zasięgu! 



Oszczędne drukowanie dwustronne 
Dzięki tworzeniu dokumentów dwustronnych z szybkością 

drukowania dokumentów jednostronnych, zmniejszasz koszty 

papieru. Standardowa funkcjonalność drukowania dwustronnego 

jest jeszcze bardziej efektywna, gdy jest używana razem z 

opcjonalnym podajnikiem dokumentów dwustronnych (ARDF), do 

którego można włożyć maksymalnie 50 arkuszy jednostronnych lub 

dwustronnych oryginałów.

Wysoka produktywność biurowa 
Jesteś gotowy na gwałtowny wzrost produktywności?

Dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania, Aficio™MP 2500/

MP 2500LN/MP 2500SP jest stale dostępna. Z szybkością 

25 stron na minutę, Twój wydruk jest gotowy zanim to 

zauważysz. Dzięki pojemności 1100 arkuszy i dwóm 

opcjonalnym kasetom na papier po 500 arkuszy, nie tracisz 

czasu na ciągłe uzupełnianie papieru

Profesjonalna obsługa papieru 
• Oddzielanie wykonanych wydruków i kopii na opcjonalnej jedno-półkowej 

tacy.

• Łatwe kopiowanie i skanowanie wielostronicowych dokumentów, dzięki 

wygodnemu podajnikowi dokumentów dwustronnych (ARDF) na 50 

arkuszy. 

• Kopiowanie na grubym papierze do 157 g/m2, przy użyciu standardowej 

tacy ręcznej na 100-arkuszy.

• Automatyczne zszywanie dokumentów, dzięki opcjonalnemu finiszerowi na 

500 arkuszy, z możliwością wybrania różnych pozycji zszywania. 

• Nie trzeba zmniejszać dużych oryginałów; można kopiować lub drukować 

bezpośrednio na formacie A3 (MP 2500LN/MP 2500SP).

Prawdziwe narzędzie do optymalizacji 
przepływu dokumentów

Z elastycznym urządzeniem Aficio™MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP otrzymujesz 

wszystkie narzędzia potrzebne do efektywnego wykonywania codziennych 

zadań biurowych. Dzięki połączeniu wielu funkcjonalności ułatwiających 

przepływ dokumentów te urządzenia oferują dokładnie to, czego potrzebujesz do 

osiągnięcia Swoich celów. 



Wysoki poziom bezpieczeństwa (MP 2500SP)
W ostatnich latach bezpieczeństwo informacji stało się najwyższym priorytetem w 

wielu organizacjach. Dlatego urządzenie Aficio™MP 2500SP zostało wyposażone w 

potężne środki, które w wystarczający sposób zapewniają bezpieczny dostęp do 

urządzenia i ochronę wartościowych informacji. Środki te obejmują różne typy funkcji 

autoryzacji, szyfrowania danych i filtrowania adresów IP.

Efektywna dystrybucja (MP 2500SP)
Dystrybucja, organizacja i archiwizacja informacji jest szybka i łatwa, 

dzięki możliwości skanowania urządzenia MP 2500SP. Możesz wysłać 

zeskanowane pliki e-mailem lub przesłać je bezpośrednio na swój 

komputer, do dedykowanego foldera sieciowego, na serwer FTP itp. 

Zaangażowanie w ochronę naszej planety
• Podobnie jak wszystkie produkty Ricoh, urządzenia Aficio™MP 2500/

MP 2500LN/MP 2500SP  odzwierciedlają politykę ochrony środowiska 

naturalnego, dzięki: 

• Użyciu nietoksycznych materiałów*.

• Standardowej funkcji kopiowania dwustronnego, pozwalającej na 

oszczędzanie papieru.

• Wyjątkowo małemu zużyciu energii.

• Cichej pracy.

 Zgodne z dyrektywą Unii Europeiskiej RoHS 

(RoHS: Restriction of Hazardous Substances, Lipiec 2006).

Zwarta budowa i łatwość obsługi 
Urządzenia MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP zostały zaprojektowane w taki sposób, 

aby były maksymalnie przyjazne dla użytkownika. Intuicyjny, oparty na ikonach, 

panel operacyjny prowadzi użytkownika przez każde zadanie do wykonania. Papier 

i toner mogą być wymieniane bez straty czasu, dzięki pełnej dostępności od frontu i 

łatwości obsługi pojemników papieru. 

Inteligentne wysyłanie faksów*
• Dzięki modemowi o szybkości 33,6 Kb/s, możliwe jest szybkie 

wysyłanie faksów zarówno przy małym jak i dużym obciążeniu 

urządzenia faksami. 

• Zmniejszenie dystrybucji wydrukowanych faksów, dzięki wysyłaniu ich 

przez sieć lokalną lub przekazywaniu ich na dowolny adres e-mail. 

• Optymalizacja efektywności i przekazywanie faksów do pojedynczych 

osób lub grup roboczych. 

• Oszczędność czasu i podniesienie jakości wydrukowanego u odbiorcy 

faksu, dzięki wysyłaniu faksów bezpośrednio z twojego komputera 

(LAN-Fax).

• Opcja do modeli MP 2500SP.



Wybierz inteligentne, wiodące urządzenie kopiujące (MP 2500)
Aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby w zakresie kopiowania wybierz 

Aficio™MP 2500. Kiedykolwiek potrzebujesz pojedynczą kopię A4 lub kilka 

zestawów kopii A3, to urządzenie codziennie szybko wykona tę pracę! Co 

więcej MP 2500 jest gotowe rozwijać się razem z Twoją firmą. Aby zaspokoić 

przyszłe potrzeby, urządzenie dostarczane jest z możliwością rozbudowy 

funkcjonalności, co pozwala zamienić Twoje urządzenie kopiujące w 

wielofunkcyjne urządzenie produkcyjne.

Zwróć uwagę na produktywność (MP 2500LN)
Dodając do wszystkich funkcji kopiowania, modelu MP 2500, urządzenie 

Ricoh Aficio™MP 2500LN w dalszym ciągu optymalizuje przepływ 

dokumentów dzięki modułowi drukarka/skaner standardu DDST (Dynamic 

Data Stream Technology).  Organizowanie i archiwizacja informacji jest 

szybsza i prostsza, ponieważ urządzenie MP 2500LN posiada wygodny i 

kompletny zestaw funkcji skanowania. Jak to działa? Wyślij zeskanowany 

dokument bezpośrednio na adres e-mail lub dedykowany folder sieciowy.

Idź w stronę rozwiązania wszystko w jednym (MP 2500SP)
Najbardziej zaawansowany model linii - Aficio™MP 2500SP pozwala na 

wykonanie wszystkich zadań biurowych na jednym urządzeniu. Urządzenie 

to jest w pełni wielofunkcyjne, w standardzie posiada zaawansowane funkcje 

kopiowania, drukowania i skanowania, jak również szerokie możliwości 

podłączenia do sieci i doskonałe funkcje zabezpieczeń. W celu uzyskania w 

pełni profesjonalnej komunikacji w firmie, można dodać opcjonalny zestaw 

wyrafinowanych funkcji faksu, takich jak: faks internetowy, IP-Fax i LAN-

Fax. Ponadto, urządzenie MP 2500SP może być zdalnie monitorowane i 

zarządzane przez przyjazne użytkownikowi programy narzędziowe, takie jak: 

SmartDeviceMonitor™ i Web Image Monitor.

Urządzenia Aficio™MP 2500/MP 2500LN/
MP 2500SP zostały zaprojektowane tak, aby 
perfekcyjnie obsłużyć Twoją komunikację 
biurową. Te szybkie, urządzenia cyfrowe 
łączą w sobie wszystkie zalety urządzeń 
Ricoh: łatwość obsługi i konserwacji, 
udowodnioną niezawodność i jakość oraz 
stabilny zwrot poniesionych nakładów. Aby 
w pełni odpowiedzieć na różne potrzeby, 
te urządzenia są oferowane w trzech 
konfiguracjach. 

Zaspokojenie Twoich 
obecnych i przyszłych potrzeb

• Produktywność wszystko w jednym.

• Zaawansowana dystrybucja i bezpieczeństwo.

• Łatwa w obsłudze i konserwacji.



MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP SPECYFIKACJA

Certyfi kat ISO9001: 2000
Certyfi kat ISO14001

Firma Ricoh zaprojektowała ten 
produkt tak, aby spełniał wytyczne 
programu EC ENERGY STAR 
dotyczące wydajności energetycznej.

Ricoh przyczynia się do ochrony 
drogocennych zasobów naturalnych 
Ziemi. Ta broszura została 
wydrukowana na przyjaznym 
dla środowiska papierze: 50% 
powtórnie przetworzonych włókien, 
50% bezchlorowej bielonej masy 
celulozowej.

This product complies with EU 
RoHS directive (RoHS: Restriction of 
Hazardous Substances, July 2006).

Wszystkie znaki towarowe 
i/lub nazwy produktów są markami 
handlowymi ich odpowiednich 
właścicieli. 

Specyfi kacja i wygląd zewnętrzny 
urządzenia może ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia. 
Rzeczywisty kolor produktu może się 
różnić od koloru pokazanego w tej 
broszurze. 

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC
Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta 
broszura, jej zawartość i/lub układ 
nie mogą być zmieniane, 
modyfi kowane, kopiowane w części 
lub w całości, ani nie mogą być 
wykorzystane przez inne fi rmy w 
innych celach bez wcześniejszej 
pisemnej zgody wydanej przez 
Ricoh Europe PLC

www.ricoh-europe.com

KOPIARKA

Proces kopiowania: Skanowanie wiązką laserową i drukowanie 
 elektro-fotografi czne
 Suchy, dwuskładnikowy toner i zespół nośnika

Szybkość kopiowania:  25 kopii na minutę

Rozdzielczość: 600 dpi

Kopiowanie wielokrotne: Maks. do 999

Czas nagrzewania: MP 2500: Mniej niż 12 sekund
 MP 2500LN: Mniej niż 15 sekund
 MP 2500SP:  Mniej niż 26 sekund

Czas utrzymania pierwszej 

kopii : Mniej niż 6,0 sekund

Zoom: 50 - 200% (w krokach co 1%)

Pamięć: MP 2500: 16 MB
 MP 2500LN: 64 MB
 MP 2500SP: 384 MB

Pojemność kaset na papier: Standardowo: 2 kasety x 500-arkuszy
  Taca ręczna na 100-arkuszy
 Maksymalnie: 2100 arkuszy

Pojemność tac wyjściowych:  Minimalny: 250 arkuszy
 Maksymalnie: 725 arkuszy

Rozmiar papieru: A6 - A3

Gramatura papieru: 1 kaseta na papier: 60 - 105 g/m2
 2 kaseta na papier: 52 - 157 g/m2
 Taca ręczna: 52 - 157 g/m2
 Druk dwustronny: 60 - 105 g/m2

Drukowanie dwustronne: Standard

Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.): 590 x 570 x 610 mm

Waga: Mniej niż 55 kg

Zasilanie: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Zużycie prądu: Podczas pracy: Mniej niż 1,45 kW

ZESPÓŁ DRUKARKI/SKANERA (MP 2500LN/MP 2500SP)

DRUKARKA

Szybkość drukowania: 25 wydruków na minutę

Język drukarki/rozdzielczość:  MP 2500LN: 
 Standardowo:  DDST: 600 x 600 dpi
 Opcjonalnie:  PCL5e, PCL6: 300 x 300 dpi/
  600 x 600 dpi
 MP 2500SP: 
 Standardowo:  PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi
 Opcjonalnie:  Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi

Interfejs: MP 2500LN: USB 2.0
  Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 MP 2500SP: Standardowo: USB 2.0
  Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 Opcjonalnie:  Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b)
  Dwukierunkowy IEEE 1284
  Bluetooth

Pamięć:  MP 2500LN:  64 MB
 MP 2500SP: 384 MB

Protokół sieciowy: MP 2500LN: TCP/IP, IPP
 MP 2500SP: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB

Obsługiwane środowiska: MP 2500LN: Windows® 98/2000/Me/XP/
  Server 2003
 MP 2500SP: Windows® 98/NT4.0/2000/Me/XP/
  Server 2003

SKANER

Rozdzielczość:  Maksymalnie 600 dpi 

Rozmiar oryginału: Maksymalnie A3

Formaty wyjściowe:  PDF/JPEG/TIFF

Dołączone sterowniki1: TWAIN sieciowy

Skanowanie do e-maila1:  SMTP, TCP/IP

Ilość adresów odbiorców1:  Maksymalnie 100 na zadanie

Ilość zapisanych adresów1: Maksymalnie 150

Książka adresowa1:  przez LDAP

Skanowanie do folderu1:  przez protokół SMB, FTP lub NCP

Ilość docelowych folderów1:  Maksymalnie 32 foldery na zadanie

OPROGRAMOWANIE 

• SmartDeviceMonitor™1

• Web SmartDeviceMonitor™2

• DeskTopBinder Lite™2

• Web Image Monitor
• Usługi @Remote

FAKS (OPCJA DO MODELU MP 2500/MP 2500SP)

Sieć:  PSTN, PBX

Kompatybilność:  ITU-Y (CCITT) G3, T.37, T.38

Szybkość modemu:  Maksymalnie 33,6 Kb/s

Rozdzielczość:  200 x 100/200 dpi

Metoda kompresji:  MH, MR, MMR, JBIG

Szybkość skanowania:  0,8 sekundy (200 x 200 dpi, A4, SEF)

Pojemność pamięci:  4 MB

Kopia zapasowa pamięci:  Tak

INNE OPCJE

• Pokrywa szyby ekspozycyjnej
• Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych na 50-arkuszy (ARDF)3

• Kasety na papier 2 x 500-arkuszy
• Jedno-półkowa taca
• Finiszer na 500-arkuszy
• Zespół łącznika
• Zespół drukarki
• Interfejs licznika 

1 Tylko dla MP 2500SP 
2 Dołączone do zespołu drukarki/skanera.
3 Standard w MP 2500SP

O dostępność poszczególnych modeli, opcji i oprogramowania proszę pytać lokalnego 
przedstawiciela Ricoh
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RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl




