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Kompakte printere og multifunktionelle produkter

Enkle løsninger,
som tilbyder
ydelser i
højeste klasse

Sort/hvid dokumenter i høj kvalitet
udskrives hurtigt og uden besvær.
De multifunktionelle modeller kan
også scanne i farve, kopiere og
kommunikere via fax.

Leder du og din virksomhed efter effektive og enkle

printløsninger, så har vi svaret til dig her! Disse A4-enheder er

produktive, brugervenlige og yderst driftsikre. Med deres

pladsbesparende design og lydløse drift, kan de placeres inden

for kort afstand af brugerne. Nu kan du få det hele i én maskine -

kopiér, scan og fax. For at gøre det mere enkelt, kan komplekse

og tidskrævende processer, såsom kopiering af ID-kort,

automatiseres. Og med Wi-Fi Direct er det nemt for brugerne at

tilslutte deres tablets eller smartphones, når der skal udskrives

og scannes.

Kompakt, lydløs og brugervenlig

Pålidelig sort/hvid udskrivning i høj kvalitet

Scan i farve til e-mail, computere og smarte enheder

Nem at opsætte og bruge

Udskriv direkte fra smartphones og tablets
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Kompakte printere og multifunktionelle produkter

Hold det enkelt

Hold det enkelt og slip for besværet. Enkelheden i Ricohs A4-printere og MFP'ere er
designet til at hjælpe dig med at fokusere på din virksomhed!

Gør forretning lettere
Disse kompakte A4-printere er perfekte til kontorer, hvor

pladsen er trang. Når de lydløst arbejder i baggrunden, er

det nemmere for dig at fokusere på jobbet foran dig uden at

blive forstyrret. Pletfri sort/hvid udskrifter produceres ved høj

hastighed. Og med Wi-Fi Direct er det let for brugerne at

tilslutte deres tablets og smartphones til udskrivning. Deres

produktive ydelse vil drive din virksomhed fremad. Ikke flere

flaskehalse - presserende udskrifter er klar på få sekunder

Dobbeltsidet output produceres automatisk, og med op til

250 tilgængelige papirark, er der sjældent behov for

genopfyldning. De multifunktionelle versioner er ægte alt-i-en

forretningsløsninger. Deres integrerede dokumentføder

automatiserer scanning. og dine dokumenter distribueres

digitalt. Og for at spare tid, udskrives kopier nemt fra

maskinens hukommelse og leveres sorterede og klar med

det samme!

Med deres kompakte og brugervenlige
design, passer disse A4 printere og
MFP'ere perfekt til kontorer, hvor pladsen
er trang. For at gøre livet lettere er
opsætningen enkel. Med Ricohs lette
installationsvejledning er de klar inden for
få minutter.Det er ikke nødvendigt at
tilslutte sig et netværk. Med WiFi Direct
er det nemt at tilslutte smarte enheder.
Sort/hvid print i høj kvalitet produceres
uden at blinke. Og med deres høje
forsyninger, der reducerer
vedligeholdelse, kan du fokusere på
forretningsforhold.

3



Kompakte printere og multifunktionelle produkter

Produktiv printydelse

Ricohs A4-printere leverer det, du har brug for, når du har

brug for det. Ikke flere flaskehalse - presserende udskrifter er

klar på få sekunder Dobbeltsidet output produceres

automatisk, og med op til 500 tilgængelige papirark, er der

sjældent behov for genopfyldning.

Alt-i-én dokumentløsning

MFP'erne tilbyder også omfattende kopierings-, scannings-

og faxfunktioner. De alsidige alt-i-en-løsninger er fyldt med

intelligente funktioner, der gør dem lettere at bruge. Og når

de deler den samme robuste platform som printerne, tilbyder

de pålidelig all-round ydelse.

Breve, etiketter og konvolutter

Disse enheder understøtter en lang række medier og

formater, herunder kraftigt papir og konvolutter. Med en

ekstra papirbakke kan forskellige papirtyper opbevares i

enheden, og længere udskriftsjob kan håndteres uden

konstant at genopfylde papir.

Kan du forestille dig at blive
bundet til dit skrivebord? Ricoh-
kompakte A4-printere og MFP'er
understøtter mobilarbejde ved at
gøre det lettere at oprette
forbindelse. Med AirPrint og
Google Cloud Print kan du
udskrive direkte fra din
smartphone eller tablet. Gæster
kan også oprette forbindelse
problemfrit. Og når de først er
tilsluttet, kan de udskrive og
kommunikere via skyen.
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Kompakte printere og multifunktionelle produkter

Skrivebord printervalg
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Ricoh Denmark A/S
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Denmark

+45 70 10 67 68

www.ricoh.dk

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationerne og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan
være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produkternes faktiske
udseende. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller
indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.


