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MULTIFUNCIONAL P&B

POUPE ESPAÇO
Graças ao inovador Design em Cubo de grande simplicidade da Ricoh, estes são os menores 

multifuncionais A3 de sua sala. Tanto a Unidade de Acabamento interna opcional quanto o alimentador de 

envelopes padrão são embutidos, o que reduz o número de partes salientes. Suas dimensões compactas 

poupam valioso espaço no escritório.

MELHORE SEU FLUXO DE TRABALHO
Distribua documentos rapidamente pela digitalização - em cores, se for necessário - para e-mail, FTP, SMB 

ou NPC. Imprima diretamente de um dispositivo de memória USB removível ou de um cartão SD, sem ter 

de ligar seu computador*. Estes equipamentos também possuem a função de fax*, incorporando um 

modem Super G3, Internet Fax, IP-Fax e LAN-Fax.

*Opcionais 

OTIMIZE SUA PRODUTIVIDADE
Estes equipamentos funcionam rápida, e�ciente e suavemente. Precisam de apenas 20 segundos para aquecer, 

produzem a sua primeira impressão/cópia em 5,4 segundos ou menos e possuem velocidade máxima de impressão 

de 33 páginas por minuto. A produtividade é aumentada ainda mais pelas bandejas de papel de alta capacidade.

FÁCIL DE USAR
O grande painel de toque LCD colorido é fácil de usar e fornece claras orientações passo a passo sobre a instalação, 

operação e manutenção do equipamento, em 14 idiomas. O acesso frontal a todos os recursos e ao abastecimento 

das bandejas de papel garante o máximo período sem interrupções do funcionamento, o que acelera os

procedimentos de reabastecimento e manutenção.

COMPACTOS E ACESSÍVEIS

Os A�cio™ MP 2852SP/MP 3352SP, de belo design, são multifuncionais A3 em preto e branco, 

equipados com recursos avançados, e ao mesmo tempo econômicos, de cópia, impressão local 

via USB, comunicações por fax e digitalizaçãoem rede. No entanto, tudo isso vem em um 

pacote altamente compacto; estes equipamentos são os multifuncionais A3 que ocupam o 

menor espaço de sua classe. Com um rápido aquecimento e altas velocidades estes 

equipamentos aumentam a produtividade do escritório. O duplex padrão, a digitalização em 

cores, a alta capacidade de papel e a possibilidade de lidar com uma enorme variedade de 

mídias de impressão, expandem a sua versatilidade. Esses multifuncionais A3 oferecem a 

funcionalidade  que você precisa a um preço acessível.        

MULTIFUNCIONALIDADE INOVADORA 

Altamente compactos para poupar precioso espaço no escritório

Controladora com especi�cações aperfeiçoadas, para maior funcionalidade

Rapidez: até 33 páginas por minuto

Pronto para funcionar em rede por padrão (MP 2852SP/MP 3352SP)

Os mais recentes recursos de segurança totalmente incorporados
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PROPORCIONA MOBILIDADE AOS TRABALHADORES
Imprima documentos, e-mails e conteúdo da Internet de qualquer lugar, com a Impressão HotSpot 

opcional. Os usuários podem enviar documentos de PDAs ou de outros dispositivos conectados à Internet 

diretamente para o multifuncional, sem precisar instalar drivers nem software. Acomode visitantes, como 

funcionários, em visita a �liais, por exemplo, com o recurso Email-para-Impressão. Ele permite aos 

usuários enviar e-mails com anexos diretamente para o Multifuncional e imprimir arquivos PDF/JPG 

automaticamente, sem instalar drivers de impressão.

GRANDE VERSATILIDADE DE MÍDIAS DE IMPRESSÃO
Duas  bandejas de papel e uma de alimentação manual de 100 folhas padrão oferecem uma capacidade 

de 1.150 folhas. Este valor aumenta para 3.150 folhas adicionando-se uma Bandeja de Alta capacidade de 

2.000 folhas. É possível optar pela Unidade de Acabamento Interna de 500 folhas, para poupar espaço, 

enquanto que outras possibilidades incluem uma Unidade de Acabamento Externa de 1.000 folhas e uma 

Unidade de Livretos de 1.000 folhas. A melhor qualidade de imagem da sua classe permite produzir 

in-house documentos pro�ssionais e atraentes.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
Na Ricoh, nós o ajudamos a reduzir o impacto ambiental do seu escritório e a baixar os seus custos. 

Estes equipamentos possuem funções ecológicas de economia, como menor tempo de aquecimento, modo 

repouso de consumo ultra baixo, alto rendimento de toner, determinação de cotas e duplex padrão. Além 

disso, os equipamentos Ricoh são compatíveis com o padrão Energy Star. Isto signi�ca que é produzida 

menor quantidade de CO² para disponibilizar a energia necessária ao funcionário dos equipamentos Ricoh.

ALTAMENTE SEGUROS 
Todos estes equipamentos incorporam os mais recentes recursos de segurança, para atender às suas 

necessidades nesta área. Suportam a norma de segurança IEEE2600.1. A criptogra�a do disco rígido e a 

sobrenavegação do HD são recursos padrão (MP 2852SP/MP 3352SP); seus dados permanecem totalmente 

protegidos, uma vez que somente usuários autorizados têm acesso a suas redes.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

06/08/2012 - Material produzido pela Simpress. Importante: as informações apresentadas neste material poderão ser modificadas sem prévio aviso. Para mais informações acesse o site. Imagens ilustrativas.

ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA

Processo de cópia Digitalização com feixe de laser e impressão 
eletrofotografada

Velocidade de cópia 28/33 cópias por minuto

Resolução 600 dpi

Tempo de aquecimento Inferior a 20 segundos

Velocidade da primeira cópia 4,5 segundos

Memória Máximo: 1 GB RAM  +  Disco rígido de 120 GB

Capacidade de entrada de papel Máximo: 3.150 folhas

Capacidade de saída de papel Máximo: 1.625 folhas

Formato do papel A6 a A3/ 5,5” x 8,5” a 11” x 17”

Gramatura do papel Bandeja de papel: 52 a 157 g/m²
Bandeja de alimentação manual: 52 a 157 g/m²
Bandeja Duplex: 52 a 105 g/m²

Dimensões (L x P x A) 587 x 653 x 829 mm (incluindo ARDF)

Peso Inferior a 65kg (inferior a 75kg com ARDF)

Energia elétrica 120V/60  Hz/12A

Consumo de energia Máximo: Inferior a 1,6 kW

  

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor  

OUTROS OPCIONAIS

Bandeja de 1 Escaninho BN3090, Unidade de Acabamento SR3090 (1.000 folhas),

Unidade de Livretos, SR3100 (1.000 folhas), Unidade de Acabamento Interna 

Tipo 3352 (500 folhas), Kit Furador PU3020 NA (para Unidade de Acabamento 

Interna Tipo 3352, Unidade Ponte BU3050, Bandeja de Deslocamento Interna

SH3050, Unidade de Alimentaçãos de papel PB3130 (2 x 550 folhas), 

Gabinete FAC52, Fax Opcional Tipo 3352, Unidade de Interface G3 Tipo 3352,

Fone Tipo 3352, Entrada USB2.0/SD Tipo H, Unidade PostScript3 Tipo 3352,

Interface Sem Fio IEEE802. 11a/b/g Tipo J, Placa de Interface IEEE1284 Tipo A,

Placa Ethernet Gigabit Tipo Az

  

FAX (OPCIONAL)

Circuito PSTN, PBX  

Compatibilidade TUITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax,
ITU-T (T-38) IP Fax

I 

Velocidade do modem Máximo: 33,6 kbps

Velocidade de leitura 0,5 segundos (A4/ABC*/modo padrão)

Capacidade de Memória 4 MB padrão, 36 MB máximo

Backup de Memória Sim

*ABC = Alimentação pela Borda Curta

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Velocidade da Impressora 28/33 impressões por minuto

Linguagem da Impressora Padrã: PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct,
Opcionais: Adobe® PostScript® 3™, IPDS  

Interface Padrão: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, 
Opcionais: IEEE 1284/ECP, Rede Local sem Fio
(IEEE 802.11 a/b/g), Bluetooth, Ethernal Gigabit

Protocolo de rede TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX

Resolução 600 x 600 dpi

Ambientes suportados Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 
2008, Novel® NetWare® 6.5 ou posterior,
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 
10.x/ 11.x/ 11iv3, 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 v5.1/5.2/5.3, 
Machintosh X v10.2 ou posterior, NDPS Gateway 
Netware 6.5 (SP3 ou posterior), IBM iSeries/
AS400 utilizando OS/ 400 Host Print Transform,
Citrix Presentation Server 4.5/ Citrix XenApp 5.0

  

ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

Velocidade da digitalização Em cores: máxima 45 ipm
Preto e Branco:máxima 50 ipm

Resolução Máxima 600 dpi

Formato do Original Até A3/ 11” x 17”

Digitalizar para e-mail SMTP, TCP/IP

Digitalizar para pasta SMB, FTP, Protocolo NCP (com segurança
de login)

Drivers incluídos TWAIN de rede

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Notas:
Especificação sujeita a modificação sem prévio aviso.
Os itens denominados “MÓDULOS” (q) não acompanham o produto e podem ser              
adquiridos separadamente de acordo com a necessidade de cada usuário.
Os cartuchos de toner possuem vida útil estimada para impressão com 5% de área 
de cobertura em papel A4. A disponibilidade de módulos deve ser consultada.
Todas as marcas citadas pertencem a seus respectivos proprietários. Imagens ilustrativas.


