
Intelligent en betrouwbaar
Deze zwart-wit A3-MFP voorziet uw documentprocessen van nieuwe intelligentie. Hij heeft een kleurentouchscreen dat
de bediening vereenvoudigt en ondersteunt integratie in de cloud.

Intelligente workflowtools

Intuïtieve gebruikersinterface

Smart apps die u kunt downloaden

Integratie in de cloud

Verbinding met smartphones en tablets mogelijk

Op het Smart Operation Panel vindt u een groot aantal
intelligente workflowtools. Te downloaden apps, zoals ID
Card Copy, automatiseren tijdrovende processen. Gebruikers
kunnen snel verbinding maken met de MFP en vanaf en naar
hun smartphones en tablets printen en scannen. En dankzij
eenvoudige integratie in de cloud kunnen ze documenten
scannen en uploaden naar cloudservices zoals DropBox™ en
Sharepoint™.
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Kopiëren Afdrukken Scannen Fax



Veelzijdig en productief

Hoge afdruksnelheid van 27 ppm

ARDF met hoge capaciteit

Papierformaten van A6 tot A3

Capaciteit van max. 1600 vellen

De IM 2702 biedt een veelzijdig en productief antwoord op al
uw documentbehoeften. Het apparaat print en kopieert in
zwart-wit en scant in kleur. Faxen is een optie. De ARDF kan
dubbelzijdige originelen vlug scannen en documenten met
meerdere pagina's worden met hoge snelheid afgedrukt. Met
maximaal drie papierlades van 500 vellen en een multi-
handinvoer is het eenvoudig om op verschillende
papierformaten af te drukken of om enveloppen en stickers in
te voeren. En omdat de MFP naadloos tussen lades wisselt,
is stoppen niet nodig.

Gemakkelijk te onderhouden

Door gebruiker te installeren all-in-one MFP

Door gebruiker te vervangen fotogeleidereenheid

Ondersteuning voor meerdere talen

Toner met hoog rendement

De IM 2702 is ontworpen voor gebruik in veeleisende
omgevingen en levert robuuste prestaties met minimale
ondersteuning. Dankzij een vooraf ingestelde ontwikkelaar en
een door de gebruiker te vervangen fotogeleidereenheid is
het apparaat gemakkelijk te installeren en onderhouden door
lokaal personeel. Om de aanschafkosten snel terug te
verdienen, hebben de MFP's bovendien slimme
energiebesparende functies en tonercartridges met een hoog
rendement die voor lagere operationele kosten zorgen.



RICOH IM 2702
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd 25 seconden
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-
wit

6,5 seconden

Continue uitvoersnelheid 27 pagina's per minuut
Geheugen: standaard 2 Gb
Geheugen: maximum 2 Gb
ARDF-capaciteit 100 vellen
Gewicht 46,5 kg
Afmetingen: B x D x H 587 x 581 x 677 mm
Voeding 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Laserclassificatie Klasse 1 laserproduct (IEC60825 - 1:2014)

KOPIEERAPPARAAT

Meerdere kopieën Tot 999 kopieën
Resolutie 600 x 600 dpi
Zoomen Van 25% tot 400%

PRINTER

Printertaal PCL5e
PCL6

PostScript 3 (emulatie)
Afdrukresolutie: maximum 600 x 600 dpi
Netwerkinterface: Standaard 2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

USB 2.0 type B
Draadloos LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)

USB-hostinterface 2.0
Mobiel afdrukken Apple AirPrint

Mopria®
Google Cloud Print

Netwerkprotocol TCP/IP (IP versie 4, IP versie 6)
Windows®-omgevingen Windows® 7

Windows® 8.1
Windows® 10

Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2

Windows® Server 2012
Windows® Server 2012R2

Windows® Server 2016
Windows® Server 2019

Mac OS omgevingen Macintosh OS X versie 10.8 - 10.11

SCANNER

Scannen: zwart-wit 50 afb. per minuut
Scannen: kleur (opm) 50 afb. per minuut
Resolutie: maximum 1200 dpi
Gebundelde stuurprogramma's TWAIN-netwerkscanner

FAX

Compatibiliteit ITU-T (CCITT) G3
Verzendsnelheid 3 seconden
Modemsnelheid: maximum 33,6 Kbps

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat Handinvoer: Aangepast papierformaat (Breedte, Lengte)
Duplexlade: 

Papierinvoer: standaard 500 vellen
Papierinvoer: maximum 1600 vellen
Papieruitvoer: standaard 250 vellen
Papiergewicht Laden: 52 - 105 g/m²

Handinvoer: 52 - 216 g/m²

MILIEU

Stroomverbruik: maximum Minder dan 1550 W
Stroomverbruik in bedrijf: zwart-
wit

500 W

Uitvoerladen en finisheropties

Papierlade van 1 x 500 vellen
2x 500-vels papierlade
Interne (fax)uitvoerlade



RICOH IM 2702
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

OVERIGE OPTIES

Faxeenheid
ADF-greep
NFC-kaartlezer
Handinvoerpaneel

VERBRUIKSARTIKELEN

Toner (normaal rendement) 4000 afdrukken
Toner (hoog rendement)
(afdrukken)

12.000 afdrukken

Het rendement van de
verbruiksartikelen is gebaseerd
op 2 pagina's per taak met een
dekking van 5% op A4.

Ricoh Nederland B.V.
Magistratenlaan 2
5223 MD 's Hertogenbosch
The Netherlands

(0)73 - 645 11 11

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van
het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen. Copyright © 2021
Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere
werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.


