Zaawansowana i wszechstronna
komunikacja w biznesie

FAX4430NF

Efektywna dystrybucja dokumentów dla
średnich i dużych grup roboczych
Jaka jest podstawa sprawnej komunikacji biurowej? Niezbędne jest uniwersalne
rozwiązanie obiegu dokumentów charakteryzujące się wysoką wydajnością, niskimi kosztami oraz łatwą obsługą. Oferując FAX4430 NF firma Ricoh wprowadza doskonale
wyposażone rozwiązanie w pełni dostosowane do potrzeb grup roboczych. Ponieważ
wiele biur wciąż wykorzystuje urządzenia faksowe do przesyłania informacji, firma
Ricoh oferuje narzędzie umożliwiające efektywną dystrybucję dokumentów. FAX4430NF
może zoptymalizować obieg dokumentów w każdym biurze.
• Szybka 2-sekundowa transmisja
• 200 numerów przyspieszonego wybierania
• Podajnik dokumentów na 70 arkuszy
• Funkcje faksu internetowego i faksu IP
• Przesyłanie dokumentów dwustronnych i kolorowe
skanowanie
• Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

Tańsze wysyłanie faksów
FAX4430NF oferuje szybką dystrybucję dokumentów bez wysokich opłat. Modem
o prędkości 33,6 Kbps zapewnia niskie koszty transmisji, zaś oddzielenie kasety z
tonerem od zespołu bębna utrzymuje koszty eksploatacji na absolutnym minimum.

Prędkość drukowania ciągłego:

15 stron na minutę

Optymalna wydajność i prostota
użytkowania
• Strona dokumentu jest skanowana w ciągu zaledwie
1,3 sekundy.
• Prędkość drukowania wynosi 15 stron na minutę.
• 10 przycisków funkcji użytkownika, 90 numerów
szybkiego wybierania i 200 numerów przyspieszonego
wybierania dla wygodnej obsługi.
• Wymiana pojemnika z tonerem lub uzupełnienie papieru
zajmuje tylko kilka sekund.
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Płynna komunikacja

Obawiasz się, że możesz nie otrzymać ważnej wiadomości, ponieważ w urządzeniu
skończył się papier? Dzięki standardowej pojemności kaset na papier wynoszącej
350 arkuszy FAX4430NF może być pozostawiony bez nadzoru. Dodając dwie
opcjonalne kasety o pojemności 500 arkuszy każda można całkowicie wyeliminować
konieczność częstego uzupełniania papieru! Ponadto FAX4430NF gwarantuje
bezpieczne zapisanie wszystkich przychodzących informacji, ponieważ w pamięci
o pojemności 16 MB mieści się aż 1280 stron formatu A4.

50

Korzyści z funkcji faksu IP
Funkcja faksu IP pozwala na transmisję danych faksowych w sieci IP/VoIP.
Określenie odbiorcy wiadomości za pomocą adresu IP zamiast numeru faksu
zapewnia wiele korzyści:
• Łatwa obsługa
• Faktyczna eliminacja kosztów wysyłania wiadomości
• Największa prędkość transmisji
Dzięki funkcji faksu IP bezkosztowe wysyłanie
faksów na duże odległości do wszystkich
biur podłączonych do tej samej sieci staje
się rzeczywistością.

• Łatwe podłączenie do sieci
• Lepsza jakość obrazu
• Zmniejszone ryzyko wystąpienia błędów – idealne rozwiązanie do wysyłania
dokumentów prawnych

Zaawansowana komunikacja biznesowa
• Oszczędność czasu i lepsza jakość obrazu dzięki wysyłaniu faksów
bezpośrednio z komputera (LAN Fax).
• Oszczędność czasu i kosztów dzięki wysyłaniu faksów w postaci e-maila
do innych urządzeń faksowych lub pod adresy poczty elektronicznej
(faks internetowy).
• Wysyłanie kolorowych dokumentów w postaci załączników do e-maili, w
formacie TIFF, JPEG lub PDF, z wykorzystaniem funkcji skanowania do
e-maila i skanowania w kolorze.
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Taca ręczna:

Wyjątkowa jakość wydrukowanych faksów
FAX4430NF perfekcyjnie odtwarza odbierane dokumenty, drukując wyraźne obrazy
oraz czytelny tekst z rozdzielczością 400 dpi. Urządzenie wygładza krawędzie
krzywych i pochyłych linii niezależnie od typu urządzenia, z którego wysyłano
oryginał. Nawet subtelne odcienie oraz tekstura fotografii i rysunków są odtwarzane z doskonałą jakością.

100 arkuszy

Zaawansowane bezpieczeństwo
250 arkuszy

500 arkuszy

00 arkuszy

FAX4430NF zapewnia bezpieczne i bezproblemowe przesyłanie faksów. Przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia każdy użytkownik musi wprowadzić
osobisty kod dostępu, co chroni przed nieuprawnionym użyciem. Dzięki funkcji
blokowania pamięci przychodzące wiadomości są automatycznie zapisywane
w pamięci i mogą być wydrukowane dopiero po poprawnej autoryzacji. Funkcja
faksu IP umożliwia bezpieczną i niezawodną transmisję poufnych danych przez
przekierowanie faksów bezpośrednio do bezpiecznych drukarek.

Komunikacja przyjazna dla środowiska
Podobnie jak wszystkie urządzenia Ricoh, FAX4430NF odzwierciedla zaangażowanie firmy Ricoh w ochronę środowiska
poprzez niskie zużycie energii oraz produkcję bezodpadową:
• pobór mocy poniżej 6 W w trybie oszczędzania energii
• części przystosowane do recyklingu oraz długi czas
eksploatacji

FAX4430NF
Parametry techniczne
DANE OGÓLNE
Typ:
Sieć:
Zgodność:

Urządzenie nadawczo-odbiorcze typu
desktop
PSTN, PABX
ITU-T (T.30) G3
ITU-T (T.37) Internet Fax
ITU-T (T.38) IP Fax
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Tak

Interfejs:
LAN Fax:
Oprogramowanie
sieciowe:
Web Status Monitor
Prędkość modemu:
33,6 Kbps
Czas nadawania:
2 sekundy
Metody kompresji:
MH, MR, MMR, JBIG
Szybkie wybieranie: 90 numerów
Przyspieszone wybieranie: 200 numerów
Pojemność kaset na papier:
standardowo:
kaseta na papier 1 x 250 arkuszy
taca ręczna 100 arkuszy
maksymalnie:
1350 arkuszy
Podajnik dokumentów: 70 arkuszy
Pojemność pamięci: 16 MB (1280 stron1)
Podtrzymywanie
pamięci:
12 godzin
Format dokumentu:
A4
Czas skanowania:
1,3 sekundy
Wymiary
(szer. x gł. x wys.):
448 x 551 x 411 mm
Waga:
23 kg
Źródło zasilania:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy (tryb oszczędzania energii):
mniej niż 6 W

SKANOWANIE DO E-MAILA (KOLOR2)
Rozdzielczość:
Format pliku:

maksymalnie 600 x 600 dpi
TIFF/PDF/JPEG2

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
• Pojemnik z tonerem (wydajność: 5000 arkuszy)1
• Zespół bębna światłoczułego (wydajność: 45000 arkuszy)
• Zestaw eksploatacyjny podajnika dokumentów

INNE OPCJE
• Kasety na papier 2 x 500 arkuszy
• Linia G3 (dla drugiego numeru faksu)
• Zespół skanowania w kolorze
1 dla strony testowej ITU-T nr 1
2 opcja
Informacje na temat dostępności poszczególnych modeli, opcji
i oprogramowania można uzyskać u lokalnego przedstawiciela
firmy Ricoh.

Certfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001
Urządzenie spełnia wytyczne
EC ENERGY STAR w zakresie
efektywności energetycznej.
Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych,
zasobów naturalnych Ziemi. Ta broszura
została wydrukowana na papierze
przyjaznym środowisku: 50% powtórnie
przetworzonych włókien, 50%
bezchlorowo wybielonej miazgi.
Wszystkie marki i/lub nazwy produktów
są znakami towarowymi odpowiadających
im właścicieli.
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny drukarki
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor
produktu może się różnić od koloru
pokazanego w broszurze.
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta broszura,
ani jej zawartość i/lub układ nie może być
modyfikowana i/lub zmieniana, kopiowana
do innych celów w części lub w całości
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Ricoh Europe (Netherlands) B.V.

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

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy skontaktować się z:

RICOH EUROPE (NETHERLANDS) B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com
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