
MP W2401/MP W3601

SAO CHỤP
Công nghệ: Electro photographic printing
Tốc độ: MP W2401: 2,4/4,4 bản/phút (AO-A1)

MP W3601:3,4/6,4 bản/phút (A0-A1)
Độ phân giải: Tối đa: 600 dpi
Sao chụp liên tục: Lên đến 99 bản
Thời gian khởi động: Ít hơn 2 phút
Thời gian in bản đầu tiên: Ít hơn 21 giây (A1)
Phóng thu: 4 lần bản gốc
Tỷ lệ phóng thu: 25 - 400% (tăng từng 0,1 %)
Bộ nhớ: 1.024 MB +160 GB Hard Disk Drive
Khả năng chứa giấy đầu vào: khay tay 1 tờ

Trục giấy 2 cuộn (chọn thêm)
Khay giấy 250 tờ (chọn thêm)

Khả năng chứa giấy đầu ra: Phía trên: 50 tờ A1 (plain paper)
Phía dưới: 40 tờ A0 (plain paper)

Khổ giấy cuộn: Tối thiểu: 210 x 210 mm
Tối đa: 914 x 15,000 mm 

Định lượng giấy: 64 - 105 g/m2
Kích thước (W x D x H): 1.080 x 637 x 580 mm
Trọng lượng: 107 kg
Nguồn điện: 220 - 240V, 50/60Hz
Mức tiêu thụ điện: 1.400 W

BỘ PHẬN IN 
Trình điều khiển: Đi kèm
Tốc độ: MP W2401: 2,4/4,4 bản/ phút (A0/A1)

MP W3601: 3,4/6,4 bản/ phút (A0/A1)
Độ phân giải: Tối đa: 600 dpi
Khổ bản in: Tối thiểu: 210 x 257 mm

Tối đa: 914 x 15,000 mm
Giao thức mạng: TCP/IP, IPX/SPX (tự động chuyển đổi)
Định dạng tập tin: HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (GALS),
Adobe® PostScript® 3™
Hệ điều hành hỗ trợ: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008, Mac OS X (OS X10.2 hoặc mới 
hơn)

Kết nối máy tính: Có sẵn: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 

BỘ PHẬN QUÉT  
Tốc độ quét: Trắng đen: 80 mm/ giây (600 dpi)
Màu:  26,7 mm/ giây (600 dpi)
Độ phân giải: Quét và gởi email / folder (150 - 600 dpi)
TWAIN (150 - 1.200 dpi)
Khổ bản gốc: Tối đa 914 x 15.000 mm
Định dạng tập tin: PDF/TIFF/JPEG
Trình điều khiển đi kèm: Network TWAIN
Quét vào e-mail: SMTP, POP3
Số lượng nơi nhận: tối đa 100/ tác vụ (Nhập trực tiếp/ nhập qua LDAP)
Số lượng nơi lưu: Tối đa 500/ tác vụ
Sổ địa chỉ: Qua LDAP hoặc trên Hard Disk Drive

(tối đa 2.000 địa chỉ)
Quét vào thư mục máy tính: Qua SMB, FTP hoặc NCP protocol
Số lượng thư mục: Tối đa 50 thư mục/ lần quét

PHỤ KIỆN CHỌN THÊM
2 Roll Feeder, 250-sheet paper cassette (up to A3), Table, Originals hanger, Roll holder, Rear 
stacker, File Format Converter, Browser Unit, USB2.0/SD slot, Wireless LAN
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Cải tiến quy trình xử lý tài liệu khổ lớn

KÍCH THƯỚC NHỎ GỌN TIẾT KIỆM  
KHÔNG GIAN
Đối với các loại máy khổ lớn, AficioTM MP W2401/
MP W3601 thật sự gây ngạc nhiên với kích thước nhỏ gọn 
của mình. Bạn không cần đến 1 phòng in riêng để đặt 
thiết bị này như các máy khác, giúp tiết kiệm không gian 
và chi phí.

QUÉT, GỞI VÀ CHIA SẺ
Bộ phận quét chọn thêm sẽ chắc chắn giúp bạn nâng cao 
công suất làm việc. Bạn có thể quét, thêm các ghi chú lên 
bản quét PDF khổ lớn, sau đó gởi chúng đi bằng email, 
URL hoặc gởi đến máy tính. Thậm chí bạn còn có thể xem 
ảnh quét trước khi gởi đi. Bạn có thể quét ảnh độ phân 
giải lên đến 600 dpi và lưu vào USB hoặc thẻ nhớ.

BẢO MẬT TỐI ĐA 
Cả hai thiết bị này đều được trang bị khả năng bảo mật tiên tiến 
nhất như chuẩn bảo mật  IEEE 802.11 WEP và WPA/WPA2 (IEEE 
802.11i). Đây là các chuẩn bảo mật không dây được giới thiệu bởi 
Wi-Fi Alliance nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
chức năng bảo mật dữ liệu và chỉ người được phân quyền mới có 
thể đăng nhập vào mạng làm việc.

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
Tại Ricoh, chúng tôi luôn nghĩ cách giúp bạn giảm tác động đến 
môi trường làm việc cũng như giúp  giảm chi phí. Aficio MP W2401/
MP W3601 có tính năng thân thiện môi trường và tiết kiệm chi phí 
như thời gian khởi động ngắn (ít hơn 120 giây), tiết kiệm mực và 
năng lượng. Thiết bị cũng đáp ứng tiêu chuẩn môi trường RoHS 
cũng như tiêu chuẩn về năng lượng Energy star, nghĩa là sẽ thải khí 
CO2 cực kỳ hạn chế khi vận hành.

KHẢ NĂNG VẬN HÀNH LIÊN TỤC TỐI ĐA
Với màn hình hiển thị rõ ràng từng bước, thiết bị này sẽ giúp bạn 
làm cách nào để thay mực in hoặc các thao tác để giải quyết sự cố 
kẹt giấy nếu xảy ra, giúp giảm thiểu tối đa việc máy bị ngưng trệ 
gây ảnh hưởng đến công việc.

VẬN HÀNH DỄ DÀNG
Giao diện của thiết bị này cực kỳ thân thiện. Màn hình 
màu cảm ứng LCD 8,5 inch cho phép bạn điều khiển tất 
cả các tính năng của máy 1 cách dễ dàng. Thông báo 
trạng thái của máy sẽ được hiển thị đầy đủ và người dùng 
có thể dùng phím đăng nhập/ đăng xuất để sử dụng máy 
nhanh chóng. Các màn hình chức năng cũng dễ dàng 
được tối giản hóa để dễ sử dụng hơn chỉ bằng một phím 
nhấn bên cạnh việc hỗ trợ hiển thị đến 15 ngôn ngữ  
khác nhau.

Thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất tối đa
MP W2401/MP W3601 là sự kết hợp lý tưởng giữa khả năng xử lý tài liệu khổ lớn hiệu quả trong một 
thiết kế nhỏ gọn. Bạn có thể sao chụp, quét, gởi và lưu tài liệu một cách bảo mật với bộ phận quét màu 
chất lượng cao cùng với tốc độ in lên đến 6,4 trang A1 phút (MP W3601), bạn cũng có thể xử lý nhiều 
loại khổ giấy khác nhau từ A4 đến A0 với cuộn giấy chọn thêm hoặc khay giấy chứa 250 tờ khổ A3.

• Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn.
• Bộ phận quét chọn thêm đa chức năng.
• Dễ sử dụng với màn hình LCD cảm ứng.
• Tính năng bảo mật cao.
• Công suất cao: 4,4/ 6,4 trang/phút (A1) và 2,4/ 3,4 trang/ phút (A0).

Giải pháp tổng thể đáp ứng tất cả nhu cầu


