
MP C2050/MP C2550MP C2050/MP C2550

Multifuncionais a cores 
potentes e compactos



Produção a cores rentável 
para todos os tipos de escritórios

As exigências sobre a produção documental de escritório são cada vez mais altas. A distribuição 
digital para uma execução rápida é hoje em dia a norma. A cor é cada vez mais uma exigência, mas 
a execução externa (outsourcing) dos documentos está a corroer severamente o seu orçamento. 
Os Aficio™MP C2050/MP C2550 da Ricoh constituem uma alternativa muito desejada. Produtivos, 
flexíveis e compactos, estes equipamentos multifuncionais (MFPs) a cores constituem uma 
excelente relação preço / qualidade. Para satisfazer as suas necessidades de produção específicas, 
estes equipamentos são totalmente personalizáveis. Descubra de que modo toda uma panóplia de 
funcionalidades de ponta pode caber dentro de um design elegante.

• Produção a cores nítida e de alta qualidade com o novo toner PxP™.

• Excelente produtividade a 20/25 ppm tanto a cores como a P/B.

• Impressão em duplex (frente e verso) à velocidade simplex.

• Gama excepcionalmente variada de suportes de impressão.

• Funcionalidade e polivalência: cópia, impressão, digitalização e fax (opcional).

• Finalizador interno exclusivo e original e unidade de furação.



Flexibilidade de cor 
do princípio ao fim

Com a sua notavelmente reduzida área 

de ocupação de espaço, as MP C2050/

MP C2550 irão facilmente encontrar o 

seu lugar junto à sua secretária.  Assim, 

poderá dispor de todas as suas úteis 

funcionalidades mesmo à mão. Os nossos 

MFPs (Multifuncionais) encarregam-se de 

todo o seu fluxo de trabalho – digitalização, 

cópia, impressão, distribuição e mesmo 

até o acabamento.

Flexibilidade na digitalização

Com a maior conveniência efectue o envio dos seus documentos 
digitalizados para o e-mail ou para uma pasta com o simples premir 
de um botão. Se pretende evitar a sobrecarga da sua rede com tráfego 
suplementar, digitalize para URL. A digitalização para o cartão SD e USB 
está disponível opcionalmente.

Produção interna de documentos

Para os MP C2050/MP C2550, foi desenvolvido um original e exclusivo 
finalizador interno para 500 folhas. Agrafa e fura os documentos 
produzidos. Adicione-o às excelentes qualidades de impressão e capacidade 
de manuseamento de suportes de impressão do seu equipamento e passa 
a ter o parceiro de produção de escritório perfeito. Limite o recurso aos 
documentos produzidos externamente e passe a produzir internamente 
um sem-número de documentos com uma apresentação profissional.  

Fura e agrafa toda a sua produção Pode fazer scan to e-mail, folder e URL com o simples premir de uma tecla



Excelente desempenho

Cores absolutamente magníficas

A sua produção a cores terá uma apresentação nítida, 
viva e bem definida devido à utilização do toner PxP™ dos 
MP C2050/MP C2550. A qualidade mantém-se consistente 
mesmo até nas grandes tiragens. A resolução de impressão 
é verdadeiramente notável a 1200 dpi.

Vasta gama de suportes de impressão

Vai criar relatórios, folhetos ou impressos? Os MP C2050/
MP C2550 lidam com uma enorme variedade de tipos 
de papel. Recebem os formatos entre A3 e A6, desde 
as gramagens leves (52 g/m² através da bandeja de 
alimentação manual) até às mais pesadas (256 g/m² 
através das bandejas standard e de alimentação manual) 
Papéis brilhantes e revestidos ou cartão são processados 
sem dificuldade. Mesmo até envelopes e acetatos podem 
ser convenientemente introduzidos através da bandeja de 
alimentação manual standard.

Funcionamento inteligente do fax para fins empresariais

Demora apenas um breve segundo a digitalizar uma 
mensagem de fax e apenas dois segundos a transmiti-la. 
As mensagens de fax podem ser reenviadas para o e-mail e 
para uma pasta. É possível o envio de faxes pela rede local 
LAN (directamente a partir do PC) e através da Internet.

Produção a cores nítida e precisa.Apenas 2 segundos para transmitir.



Funcionamento simples

Com as suas pegas especiais, as bandejas para papel 
são extremamente acessíveis e os recarregamentos são 
feitos rapidamente. Qualquer papel encravado é facilmente 
removido do simplificado percurso de papel. Mesmo até as 
funcionalidades mais sofisticadas são fáceis de implementar: 
os MP C2050/MP C2550 dispõem de um ecrã táctil de 22 
centímetros fácil de utilizar.

Impressão versátil

Desfrute das avançadas funcionalidades de impressão 
dos nossos MFP.  

• Imprima e verifique os testes de impressão para uma 
eficácia máxima.  

• Bloqueie impressões e liberte-as mediante a introdução 
de uma palavra-passe.

• Retenha a impressões para serem recolhidas por um 
determinado utilizador num momento específico. 

• Armazene ou armazene e imprima os trabalhos. 
• Imprima directamente os PDF.

GlobalScan NX

O nosso intuitivo GlobalScan NX optimiza o seu fluxo 
de trabalho através de uma digitalização e distribuição 
flexíveis. Através de um Interface de Utilizador Gráfico 
(GUI) fácil de usar, predefina e personalize ícones para os 
seus formato de documentos e fluxo de trabalho. Agora, 
é possível digitalizar através de um só passo a partir do 
painel de controlo dos MP C2050/MP C2550.

Interface Gráfico do Utilizador fácil de utilizar.

Soluções simples para 
trabalhos complexos



Ricoh: a qualidade verde

Equipamentos fiáveis

Os motores dos MP C2050/MP C2550 são o resultado 
de anos de especialização da Ricoh. O seu novo design 
com 4 tambores em tandem assegura um funcionamento 
totalmente fiável. Um percurso de papel simplificado reduz 
os riscos de encravamento e o seu equipamento está sempre 
disponível. Com uma capacidade máxima de papel de 
1600 folhas, os recarregamentos são reduzidos ao mínimo.

Our Earth Our Tomorrow

O “Verde” para a Ricoh não é apenas uma cor – é toda 
uma atitude. O nosso toner PxP™ (poliéster x polimerização) 
é produzido com uma emissão de óxido de carbono 
significativamente menor do que os toners convencionais. 
Um benefício mais directo para si é a unidade duplex como 
standard nos MP C2050/MP C2550. A poupança de papel 
é tão benéfica para o ambiente como para o orçamento da 
empresa.   

Nós temos uma consciência ambiental. E você?



Soluções genuinamente 
versáteis

Pequenos no tamanho, os Aficio™

MP C2050/MP C2550 executam um 

notável número de tarefas. Copiam, 

imprimem, recebem e enviam faxes, 

digitalizam e executam o acabamento 

e tudo com uma excepcional 

facilidade de utilização. A verdadeira 

funcionalidade a um interessantíssimo 

custo por página.

Conectividade avançada

Os fluxos de trabalho são cada vez mais geridos digitalmente. Os MP C2050/
MP C2550 digitalizam para o e-mail e para uma pasta, cartão SD e memória USB 
flash. Com a segurança como prioridade, podem igualmente enviar PDFs encriptados. 
Se necessário pode aumentar a capacidade standard de funcionamento em rede. 
Opte por Wireless LAN, Bluetooth e/ou outros.

Segurança dos dados

As funcionalidades de autenticação e encriptação protegem todos os seus dados 
confidenciais. Os MP C2050/MP C2550 são compatíveis com pacotes opcionais de 
segurança tais como HDD Data Overwrite, Kit de Protecção de Cópias Confidenciais, 
Placa de Autenticação e Libertação Segura para Impressão.

HDD Data Overwrite.



MP C2050/MP C2550

COPIADOR

Processo de cópia: Sistema de transferência electrostática a seco

Velocidade de cópia: MP C2050: P/B / cor integral: 20 cópias por minuto
 MP C2550: P/B / cor integral: 25 cópias por minuto

Resolução: 600 dpi

Cópias múltiplas: Até 999

Tempo de aquecimento: Inferior a 26 segundos1

Velocidade da primeira cópia: Preto e branco: Inferior a 6,5 segundos
 Cor integral: Inferior a 9,5 segundos

Zoom: 25 - 400% (em variações de 1%)

Memória: Standard: 765 MB (expansível para 1 GB) + 60 GB HDD

Capacidade de entrada de papel: 
 Standard: 2 x bandeja p/ 250 folhas
 1 x bandeja de alimentação manual p/ 100 folhas
 Máxima: 1600 folhas

Capacidade de saída de papel: Máxima: 550 folhas

Formato do papel: A6 - A3 

Gramagem do papel: Bandeja de papel 1:  60 - 256 g/m²
 Bandeja de papel 2:  60 - 169 g/m²
 Bandeja de alimentação manual: 52 - 256 g/m²
 Bandeja duplex: 60 - 105 g/m²

Dimensões (L x P x A): 587 x 655 x 845 mm

Peso: Inferior a 100 kg (com ARDF)

Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia: Em funcionamento: Máximo 1 680 W1

IMPRESSORA

Velocidade de impressão: MP C2050: P/B / cor integral: 20 impressões por minuto
 MP C2550: P/B / cor integral: 25 impressões por minuto

Linguagens de impressão: Standard: RPCS™, PCL5c, PCL6
 Opção: Adobe® PostScript® 3™

Resolução: 1200 dpi

Interface: Standard: USB 2.0 Host
 Dispositivo USB 

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 Opção: IEEE 1284/ECP

Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA Support)
Bluetooth

Ethernet 1000 base-T

Protocolo de Rede: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk

Ambientes suportados: Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008
Macintosh OS 8.6 ou posterior (OS X Classic)

Macintosh OS X v10.1 ou posterior (modo nativo)
Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6/6.5

Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3

SAP® R/3® 3.x ou posterior, mySAP ERP2004 ou posterior
NDPS Gateway

IBM iSeries
AS/400® usando OS/400 Host Print Transform

SCANNER (opção)

Velocidade de digitalização: P/B: 41 imagens por minuto (LEF, A4)
 Cor integral: 26 imagens por minuto

Resolução: Máxima 600 dpi

Formato do original: A5 - A3

Formatos de saída: PDF/JPEG/TIFF/PDF de Elevada Compactação 

Drivers: Network, TWAIN

Scan to e-mail: SMTP, POP3

Endereços de destino de Scan to e-mail: 

 Máximo 500 por trabalho

Endereços de destino armazenados:

 Máximo 2000

Livro de endereços:  Via LDAP ou localmente no Disco Rígido

Scan to folder: SMB, FTP, NCP

Destino: Máximo 50 pastas por trabalho 

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAX (opção)

Circuito: PSTN, PBX

Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3

Velocidade do Modem: Máxima 33,6 Kbps

Resolução: Standard/detalhe: 200 x 100/200 dpi
 Máxima: 400 x 400 dpi (opção)

Método de compactação: MH, MR, MMR, JBIG 

Velocidade de digitalização: 36 folhas por minuto

Capacidade da memória: Standard: 4 MB
 Máxima: 28 MB

Cópia de segurança da memória:

 Sim

OUTRAS OPÇÕES

Bandeja de papel de 500 folhas, 2 bandejas de papel de 500 folhas, Mesa com rodízios, 
Finalizador interno de 500 folhas, Unidade de furação , Bandeja de saída em espinha, 
Bandeja interna de separação de trabalhos, Bandeja lateral, Unidade de fax, Tinta para 
carimbo fax, Copy Data Security Unit, PictBridge, Unidade interface de contador tipo 
A, Key counter bracket, Porta de comunicação remota BN1, Pacote de tipos de letra 
Unicode para SAP, Memória SAF, Data Overwrite Security Unit, HDD Encryption Unit, 
VM card, Unidade de Browser, USB2.0/SD slot, Conversor do Formato dos Ficheiros, 
Unidade de memória de 512 MB, GlobalScan NX, Pacote de autenticação de cartões, 
Soluções Profi ssionais de Software.

1  O tempo de aquecimento e o consumo de energia podem diferir dependendo das 
condições e o ambiente envolvente do equipamento.

Para disponibilidade de modelos, equipamento opcional e software, consulte o 
distribuidor local da Ricoh.

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

www.ricoh.eu

Certifi cação ISO9001: 2000
Certifi cação ISO14001

A Ricoh concebeu este produto de modo
a satisfazerem as directrizes EC ENERGY
STAR relativamente à efi ciência energética.

Todas as marcas e/ou nomes de produtos
são marcas comerciais dos respectivos
proprietários.

Especifi cações e aspecto externo sujeitos a
alteração sem aviso prévio. A cor do produto
real pode variar da cor apresentada no
catálogo. As imagens apresentadas neste
catálogo não são fotografi  as verdadeiras e
podem apresentar pequenas diferenças de
pormenor.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC.
Todos os direitos reservados. Esta brochura,
o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem 

ser modifi cados e/ou adaptados, copiados 

em parte ou no seu todo e/ou incorporados 

noutros trabalhos, sem a prévia autorização 
escrita da Ricoh Europe PLC.
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