
Os Parceiros do Escritório
Flexíveis e Compactos em A3



Poderoso Equipamento de Escritório

Para se manter actualizado no competitivo mundo empresarial de hoje, necessita da maior

flexibilidade para gerir de forma optimizada uma grande variedade de tarefas. Para além de

tratar dos seus trabalhos diários de cópia, impressão e digitalização, precisa igualmente 

de um equipamento que acompanhe o crescimento da sua empresa. Os compactos

Aficio™MP 1600L/MP 2000LN foram concebidos com esses objectivos em mente. Enquanto 

o ajudam a poupar nos custos e no espaço de escritório, estes equipamentos permitem-lhe

também usufruir dos benefícios da mais alta qualidade de produção, facilidade de operação e um

excepcional manuseamento do papel. Todo um manancial de capacidades agregadas num único

e compacto equipamento. Com os MP 1600L/MP 2000LN, garante a máxima rentabilidade aliada

a um funcionamento simples.

• Impressão, cópia e digitalização em A3 standard

• Alta produtividade a 16/20 páginas por minuto (ppm)

• O funcionamento em duplex (frente e verso) poupa-lhe tempo e dinheiro (MP 2000LN)

• Funcionamento em rede standard (MP 2000LN)

• Manuseamento de papel excepcional, agora e no futuro



Bandejas standard: 2 x 250 folhas (MP 2000LN)

Imprimir de ficheiros, copiar documentos, digitalizar formulários… 
todas estas tarefas ocupam ainda muito do seu tempo. Para se certificar de que

as pode fazer de forma mais rápida e assim concentrar-se nos assuntos mais
urgentes, os MP 1600L/MP 2000LN proporcionam-lhe elevadas velocidades 

de produção, operação simplificada e funcionamento em rede versátil.
A combinação ideal para aumentar o ritmo dos seus negócios!

As imagens nestas páginas não são fotografias reais
e poderão existir pequenas diferenças de pormenor.

Excelente Produtividade
Conclua as suas tarefas diárias de escritório num instante e

assim conseguirá cumprir qualquer prazo. Dado que só precisam

de 15 segundos para aquecer, os Aficio™MP 1600L/MP 2000LN

estão imediatamente disponíveis. A primeira impressão/cópia

está pronta em menos de 6,5 segundos e os conjuntos são

produzidas à velocidade de 16/20 páginas por minuto.

Continuidade Garantida
Realize qualquer trabalho de Impressão/cópia sem interrupções, através da inclusão

das bandejas opcionais de papel. Com uma impressionante capacidade de papel

de 1.350/1.600 folhas, os Aficio™MP 1600L/MP 2000LN têm tudo aquilo que 

é necessário para, sem esforço, fazer face aos mais exigentes trabalhos de escritório.

Disponibilidade em A3 
Folhas de cálculo, diagramas, formulários de seguros… estas são apenas

algumas das aplicações para A3 que utiliza com regularidade. Sendo totalmente

compatíveis com o formato A3, os Aficio™MP 1600L/MP 2000LN satisfazem

integralmente todas as suas necessidades de impressão/cópia.

Bandejas opcionais: 2 x 500 folhas
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A Simplificação 
do seu Fluxo de Trabalho



Impressão Standard
Faça uma análise ao seu fluxo de trabalho e em breve aperceber-se-á

da importância da impressão. Concebidos para lidar com todas as

necessidades normais de escritório, os MP 1600L/MP 2000LN

disponibilizam a impressão baseada no avançado Dynamic

Data Stream Technology (DDST) da Ricoh.

Ligação em Rede Versátil
O Aficio™MP 2000LN oferece-lhe tudo aquilo que precisa para uma

fácil integração em rede. A sua versatilidade em rede permite-lhe

partilhar com a maior facilidade todas as suas poderosas capacidades

dentro do seu grupo de trabalho.

Digitalização Integrada
Para mais facilmente organizar e arquivar toda a sua informação

pode utilizar as práticas capacidades de digitalização dos

MP 1600L/MP 2000LN. Basta simplesmente digitalizar

directamente do equipamento através do painel de operação

ou utilizar o driver TWAIN. Tanto livros como revistas 

podem ser igualmente digitalizados: pode fazê-lo 

directamente a partir do vidro de exposição.

Com o Ambiente no Pensamento
À semelhança de todos os produtos Ricoh, os Aficio™MP 1600L/MP 2000LN reflectem o empenhamento

da Ricoh para com o ambiente com a utilização de materiais livres de produtos tóxicos* e níveis

reduzidos de emissões de ozono e ruído, e baixa produção de toner. O MP 2000LN vai até mais longe

uma vez que dispõe da função duplex de forma standard.

* Em conformidade com a directiva comunitária RoHS (RoHS: Restrição de Substâncias Perigosas, em vigor a partir de Julho de 2006).

Redução de Custos com Duplex 
Crie impressões e cópias em frente e verso sem

comprometer a sua produtividade. Como o MP 2000LN produz

em duplex à velocidade do simplex, não tem de se preocupar

com os atrasos. Para além de economizar nos custos com

papel, está também a proteger o ambiente.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Produção em duplex 
à velocidade do simplex



Satisfaz todas as Necessidades
Básicas de Escritório

O que é que diria se os seus custos de
produção documental fossem reduzidos

drasticamente enquanto simultaneamente
optimizava o seu fluxo de trabalho? Como

os MP 1600L/MP 2000LN combinam funciona-
lidades múltiplas num único equipamento,

eles não só melhoram o seu fluxo de
trabalho, mas certificam-se igualmente

de que o seu orçamento se mantém intacto.

Multifuncionalidade  
À medida que as exigências no escritório vão

aumentando, aumenta igualmente a necessidade

de acelerar o seu modo de trabalhar. Basta

pensar na economia de espaço, tempo e custos

se um único equipamento se encarregar

de todas as tarefas do seu escritório. Os

MP 1600L/MP 2000LN imprimem, copiam e

digitalizam: uma poderosa combinação num

equipamento ultracompacto, pronto a ser

colocado em qualquer lugar no seu escritório.

Funcionamento Facilitado
Necessita de um equipamento de escritório

que seja fácil de operar e de manter. Gastar

tempo em complicados manuais do utilizador

e formação técnica está totalmente fora de

questão. Os MP 1600L/MP 2000LN asseguram-

lhe que o seu tempo é dedicado a coisas bem

mais importantes. Com o seu painel de operação

simples e acessibilidade frontal, qualquer pessoa

pode imprimir, copiar e digitalizar com a maior

das facilidades. Não é necessária qualquer

formação especializada: os sistemas são

verdadeiramente isentos de manutenção.

Excepcional 
Manuseamento de Papel
Precisa de criar um documento específico com

a utilização de papel grosso? Ao utilizar a

bandeja de alimentação manual dos

MP 1600L/MP 2000LN, a sua criatividade deixa

de ter limites. Para uma eficiência acrescida,

pode até utilizar a prática bandeja de separação

de trabalhos. Para fazer face àqueles períodos

de picos de trabalho, pode ainda adicionar uma

ou duas bandejas de papel de 500 folhas.

A Mais Alta Qualidade
de Produção
Melhore a imagem da sua empresa com

documentos de excelente qualidade. Os

MP 1600L/MP 2000LN disponibilizam a

qualidade que procura. Como os originais são

digitalizados apenas uma vez, armazenados na

memória e reproduzidos a partir daí, todas as

reproduções são sempre impecáveis. Deste

modo os seus documentos apresentam

uma excelente qualidade, deixando sempre

a melhor das impressões.

Os MP 1600L/MP 2000LN imprimem, copiam e digitalizam: uma poderosa
combinação em equipamentos ultracompactos, prontos a serem colocados
em qualquer lugar no seu escritório.

Acessibilidade frontal total para
facilidade de utilização e simplicidade

de manutenção optimizadas.



Para mais informações, queira contactar:

Especificações

COPIADOR

Processo de cópia: Digitalização e impressão electrofotográfica 
por dois feixes laser

Velocidade de cópia: 16/20 cópias por minuto
Resolução: 600 dpi
Cópia múltipla: Até 99
Tempo de aquecimento: Inferior a 15 segundos
Velocidade da 
primeira cópia: Menos de 6,5 segundos
Zoom: 50 - 200% (em variações de 1%)
Memória: Standard: 16 MB
Capacidade de Standard: MP 1600L:
entrada de papel: Bandeja de papel 1 x 250 folhas

Bandeja de alimentação manual 100 folhas
MP 2000LN:

Bandejas de papel 2 x 250 folhas
Bandeja de alimentação manual 100 folhas

Duplex
Máximo: MP 1600L: 1.350 folhas

MP 2000LN: 1.600 folhas
Capacidade de saída 
de papel: Standard: 250 folhas (bandeja interna)
Formato do papel: Bandeja(s) standard: A5 - A3

Bandeja de alimentação manual: A6 - A3
Bandeja duplex (MP 2000LN): A5 - A3

Gramagem do papel: Bandeja(s) standard: 60 - 90 g/m2

Bandeja de 
alimentação manual: 52 - 162 g/m2

Bandeja duplex (MP 2000LN): 64 - 90 g/m2

Escalas fixas : 4 reduções: 50, 71, 82, 93%
3 ampliações: 122, 141, 200%

Dimensões (L x P x A): MP 1600L: 550 x 568 x 420 mm
MP 2000LN: 587 x 568 x 558 mm

Peso: MP 1600L: Inferior a 37 kg
MP 2000LN: Inferior a 49 kg

Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia: Funcionamento: Inferior a 440 W

Modo poupar energia: Inferior a 110 W

IMPRESSORA

Velocidade 
de impressão: 16/20 impressões por minuto
Linguagem da 
impressora /resolução: Standard: DDST: 600 x 600 dpi
Interface: Standard: USB 2.0 

Ethernet 10 base-T/100 base-TX 
(MP 2000LN)

Memória: Standard: MP 1600L: 48 MB
MP 2000LN: 80 MB

Protocolo de rede: TCP/IP, IPP (MP 2000LN)
Ambientes suportados: Windows® 98/Me/2000/XP/Server 2003

SCANNER 

Resolução: 600 dpi
Formato do original: A5 - A3
Drivers: Network (MP 2000LN), TWAIN

OPÇÕES

• Tampa do vidro de exposição
• Alimentador Automático de Originais de 30 folhas (MP 1600L)
• Alimentador Automático Reversível de Originais de 50 folhas

(MP 2000LN)
• Bandeja de separação de trabalhos de 100 folhas (MP 2000LN)
• Bandeja de papel 1 x 500 folhas 
• Bandejas de papel 2 x 500 folhas 
• Manípulo de acesso opcional
• Armário

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

Certificação ISO9001: 2000
Certificação ISO14001

A Ricoh está empenhada na conservação
dos precisos recursos naturais da Terra.

Todas as marcas e/ou nomes de
produtos são marcas comerciais 
dos respectivos proprietários.
Especificações e aspecto externo sujeitos
a alteração sem aviso prévio. A cor do
produto real pode variar da cor mostrada
na brochura.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Todos os direitos reservados. Esta
brochura, o seu conteúdo e/ou o seu
layout não podem ser modificados e/ou
adaptados, copiados em parte ou no
seu todo e/ou incorporados noutros
trabalhos, sem a prévia autorização
escrita da Ricoh Europe B.V.
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