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1045

Twój pociąg do cyfrowej przyszłości

Kopiarki cyfrowe Ricoh AficioTM 1045
urządzeń cyfrowych. Stworzyliśmy
użytkownikowi
wszystkie
korzyści
zaawansowanej technologii cyfrowej
funkcjonalnością i wydajnością.

to najnowsza generacja
system, który oferuje
płynące
z
połączenia
z budową modułową,

Funkcjonalność, niezawodność i łatwość użycia stanowią
charakterystyczne cechy innowacyjnej koncepcji tej kopiarki.
AficioTM 1045 jest wyposażona w duży panel dotykowy LCD, który
ułatwia obsługę (komunikacja w języku polskim), pozwala
zaoszczędzić czas i uniknąć błędów (logiczne umiejscowienie
przycisków), oraz zapewnia natychmiastowy dostęp do szerokiej
gamy funkcji. Wszystkie polecenia są wykonywane automatycznie z
pamięci. Kopiarka jest standardowo wyposażona w pamięć o
pojemności 32 MB RAM oraz twardy dysk o pojemności 10 GB.
Droga papieru w AficioTM 1045 jest wyjątkowo krótka. Rezultatem jest gwarancja większej niezawodności, dużej
szybkości kopiowania oraz unikania zacięć papieru.
AficioTM 1045 jest urządzeniem bardzo szybkim. Po wydrukowaniu pierwszej strony w zadziwiająco krótkim czasie
(zaledwie 3,9 sekundy), urządzenie kopiuje następne oryginały z szybkością 35 stron A4 na minutę.
Po jednokrotnym skanowaniu, kopiarka zachowuje oryginały w swojej pamięci, a następnie powiela je z maksymalną
prędkością. Standardowa funkcja elektronicznego sortowania sprawia, że przy wykonywaniu wielu zestawów kopii
użytkownik nie jest limitowany ilością półek i ich pojemnością. Zalety tego nowego rozwiązania są oczywiste - większa
wydajność, mniej zacięć i cichsza praca.
Nowo opracowany system dwustronnego kopiowania oraz ulepszone możliwości sortowania, dokładania okładek i
przekładek oraz zszywania dokumentów wspomaga użytkownika w produkowaniu dużych ilości profesjonalnie
wyglądających kopii. Imponująca wydajność AficioTM 1045 to także pojemność papieru sięgającą 3550 arkuszy formatu
A5-A3. Pozostałe funkcje - automatyczny wybór kasety z papierem i automatyczny obrót obrazu - zapewniają właściwy
rozmiar kopii i ciągłe kopiowanie.
Dzięki budowie modułowej cyfrowa kopiarka Ricoh AficioTM 1035 może być rozbudowana o wysokowydajne moduły
faksowe G3 i G4 o szybkości odpowiednio 33,6 i 64 kbps lub faksu pracującego w sieci.
Na bazie standardu Super G3, AficioTM 1045 oferuje jednosekundowe skanowanie oraz trzysekundową prędkość
transmisji. Następnie wysyła dokumenty z prędkością 33,6 kbps (przy korzystaniu z opcjonalnego modułu ISDN G4 - do
64 kbps). Szybkość transmisji może być jeszcze podwyższona poprzez wykorzystanie kompresji JBIG (opcja).
Możesz również rozszerzyć możliwości swojej AficioTM 1045 dodając do niej moduł drukarki, pracujący z szybkością 35
stron na minutę i rozdzielczością 600 dpi. Wszystkie funkcje kopiarki są dostępne również w drukowaniu, dzięki czemu
możesz stworzyć tyle wydruków, ile chcesz i w jakiej formie chcesz, bez potrzeby kopiowania, po naciśnięciu przycisku
"Drukuj" na ekranie swojego komputera.
Jeśli potrzebujesz wydajnego skaner sieciowego - AficioTM 135 znów jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Po
zainstalowaniu modułu skanera możesz przesłać elektroniczną wersję zeskanowanych dokumentów do serwera, do
konkretnego użytkownika sieci i - poprzez Internet - do dowolnego miejsca na świecie.

Specyfikacja techniczna

Aficio 1045

Prędkość kopiowania

45 stron A4 na minutę

Czas uzyskania pierwszej kopii

3,6 sekundy

Konfiguracja

Konsola stacjonarna

Rozdzielczość
Kopiowanie - 600 dpi
Drukowanie - 600 dpi
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Oryginały

Książki, arkusze, obiekty trójwymiarowe; maksymalnie A3

Format kopii

maksymalny A3 (297 x 420 mm)
minimalny A6 (105 x 148 mm)

Liczba kopii

maksymalnie 999

Zoom

35 - 400% co 1%

Współczynniki reprodukcji

35, 50, 65, 71, 82, 87, 93, 115, 122, 141, 200, 400%

Sortowanie

elektroniczne, w standardzie

Ilość kopii dwustronnych

nielimitowana

Pojemność papieru

Standard
Kasety - 2 x 500 A5-A3
Podajnik ręczny- 50 A6-A3

Gramatura papieru

Kasety - 60 - 105 g/m2
Podajnik ręczny- 52 - 157 g/m2

Zasilanie

220 - 240V, 50/60Hz

Pobór mocy

maksymalnie 1,5 kW

Wymiary (D x S x W)

670 x 650 x 720 mm

Waga

mniej niż 78 kg

Opcje
Podajnik dokumentów ARDF
Format oryginałów

A5-A3

Pojemność

80 arkuszy A3-A5

Szybkość

46 oryginałów na minutę

Podstawa z kasetami na papier PS360
Format papieru

A5-A3

Pojemność papieru

2x500 arkuszy

Gramatura

60-105g/m2

Kaseta o dużej pojemności papieru RT36
Format papieru

A4

Pojemność papieru

1500 arkuszy

Gramatura

60-105g/m2

Finisher SR720
Format kopii

A6-A3

Gramatura papieru

52-157g/m2

Pojemność

3000 arkuszy

Grubość zszywania

50 arkuszy

Ilość pozycji zszywania

4

Finisher SR720
Format kopii

A6-A3

Gramatura papieru

52-157g/m2

Pojemność

1000 arkuszy

Grubość zszywania

30 arkuszy

Ilość pozycji zszywania

1 (góra, po lewej)

Finisher SR760
Format kopii

A6-A3

Gramatura papieru

52-157 g/m2

Pojemność

2500 arkuszy

Grubość zszywania

50 arkuszy

Ilość pozycji zszywania

4 (góra pionowo, góra po skosie, dwie zszywki pionowo i
poziomo)

Inne opcje
Dodatkowa wewnętrzna taca na kopie PT1045
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Zewnętrzna taca na kopie External Output Tray 450
Podstawa
Moduł skanera Printer Scanner 1045
Moduł drukarki PrintCon 1045
Szybkość

45 stron na minutę (600 dpi)

Rozdzielczość

600 dpi z wygładzaniem krawędzi

Języki

Standard: PCL5e, PCL6, RPCS
Opcja: PostScript 3

Pamięć

Standard: 32 MB + twardy dysk 10GB
Maks.: 128

Sterowniki

Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0

Drukowanie dwustronne

Dostępne

Sortowanie

Dostępne

Zszywanie

Z opcjonalnym finisherem SR 720 lub SR 760

Opcje drukarki
Karta sieciowa NIC 1045
Karta PostScript 3 1045 FireWire 1045/IEEE 1394 I/F Mailboks CS 360
Most łączący Mailboks z Finiszerem Bridge Unit 460
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