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Kompakte skrivere og multifunksjonsprodukter

Enkle
A4-løsninger gir
topp ytelse

Dokumenter av høy kvalitet i
svart-hvitt skrives ut raskt og uten
problemer. Multifunksjonsmodeller
kan også kopiere, skanne i farger
og kommunisere via faks.

Disse A4-enhetene er ganske enkelt produktive, utrolig enkle å

bruke, pålitelige og perfekte for bedrifter som er ute etter effektive

problemfrie utskriftsløsninger. Med det plassbesparende designet

og den stille driften, kan de plasseres i nærheten av brukere.

Forretningsdokumenter skrives ut med høy oppløsning.

Multifunksjonsmodellene tilbyr en alt-i-ett-løsning og kan kopiere,

skanne og fakse. Komplekse og tidkrevende prosesser, som

kopiering av ID-kort er automatiserte for å gjøre det enkelt. Og

med Wi-Fi Direct er det enkelt for brukere å koble til nettbrettene

og smarttelefonene sine for å skrive ut og skanne.

Kompakt, stillegående, effektiv og brukervennlig

Pålitelige utskrifter av høy kvalitet i svart-hvitt

Skann i farger til e-post, datamaskiner og smartenheter

Enkelt oppsett og enkel i bruk

Skriv ut direkte fra smarttelefoner og nettbrett
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Kompakte skrivere og multifunksjonsprodukter

Gjør det enkelt

Å gjøre det enkelt er et veletablert designprinsipp. Enkelheten til Ricohs A4-skrivere
og multifunksjonsskrivere er at de er designet for å hjelpe deg med å fokusere på
arbeidet.

Gjør forretningsdriften enklere
Disse kompakte A4-skriverne er perfekt for kontorer der det

er lite plass. De skriver ut stille i bakgrunnen og gjør det

enklere å fokusere på jobben du driver med. Perfekte

utskrifter i svart-hvitt produseres raskt. Og med Wi-Fi Direct

er det enkelt å koble til og skrive ut fra nettbrett og

smarttelefoner. Den produktive ytelsen driver forretningen

din fremover. For å unngå flaskehalser er viktige utskrifter

klare på sekunder. Tosidige utskrifter produseres automatisk,

og med plass til opptil 250 papirark trenger du sjelden å fylle

på papir. Med den høye kapasiteten er pålitelig ytelse i tillegg

garantert. Multifunksjonsversjonene er sanne alt-i-ett-

løsninger for bedriften. De innebygde dokumentmaterne gjør

skanning automatisk. Papirbaserte dokumenter kan skannes

i farge og distribueres digitalt. Og for å spare tid kan kopier

skrives ut fra minnet og leveres ferdig sortert.

Med sitt kompakte design og drift fra
fremsiden trenger disse A4-skriverne og
multifunksjonsskriverne veldig lite plass.
For å gjøre drift lettere er oppsettet
enkelt. Med Ricohs enkle
installasjonsveiledning er det klart på
noen minutter. Det er ikke nødvendig å
tilkoble til et nettverk. Med WiFi Direct er
det enkelt å koble til smartenheter. De er
enkle å bruke. Utskrifter i høy kvalitet i
svart-hvitt produseres så enkelt som bare
det. Og med sin høye kapasitet som
reduserer vedlikeholdet, kan du fokusere
på forretningen.
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Kompakte skrivere og multifunksjonsprodukter

Produktiv ytelse av utskrifter

Ricohs A4-skrivere gir deg det du trenger, når du trenger det.

For å unngå flaskehalser er viktige utskrifter klare på

sekunder. Tosidige utskrifter produseres automatisk, og med

plass til opptil 500 papirark (avhengig av modell/

tilleggsutstyr) trenger du sjelden å fylle på papir.

Alt-i-ett-dokumentløsning

Multifunksjonsskriverne har også et stort utvalg funksjoner

for kopiering, skanning og faksing. De allsidige alt-i-ett-

løsningene er fylt med intelligente funksjoner som gjør dem

enklere å bruke. Og med de samme robuste plattformene

som skriverne, har de pålitelig ytelse.

Brev, etiketter og konvolutter

Disse enhetene støtter er bredt utvalg av papir, inkludert tykt

papir og konvolutter. Med en ekstra papirskuff kan

forskjellige typer papir oppbevares i enheten, og lengre

utskriftsjobber kan håndteres uten at en stadig må fylle på

mer papir.

Kan du forestille deg å være
bundet til pulten? Ricohs
kompakte A4-skrivere og
multifunksjonsskrivere støtter
mobilt arbeid ved å gjøre det
enklere å koble til. Med AirPrint
og Google Cloud Print kan du
skrive ut direkte fra
smarttelefonen eller nettbrettet.
Gjester kan også sømløst koble
seg til. Og når de er tilkoblet, kan
de skrive ut og kommunisere via
skyen. Ricoh - ganske enkelt
smartere.
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Kompakte skrivere og multifunksjonsprodukter

Sammenligning av enheter
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