
Digitale multifunctionele kleurenprinter

Ricoh
MP CW2201SP

Een flexibel model voor  
CAD- en grafische toepassingen

Zwart-wit 
3.8ppm
Kleur
2.1ppm

A1

Ricoh
MP CW2201SP

 Kopieerapparaat  Printer  Scanner 
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Deze nieuwe generatie multifunctionele 
grootformaatprinter is uiterst productief, biedt 
meerdere toepassingsmogelijkheden en produceert, 
in zowel zwart-wit als kleur, superieure afdrukken; 
volgens de standaard van vandaag de dag.

Dankzij de snelheid en de hoge beeldkwaliteit van de Ricoh 

MP CW2201SP, die is ontwikkeld voor CAD/GIS- en grafische 

toepassingen, kunt u nog meer zwart-wit volume produceren en 

uw kleurproductiviteit verhogen. Met de geavanceerde GEL-Jet TM-

technologie met waterproof inkt, innovatieve functies als het Smart 

Operation Panel en automatische spuitkopdetectie verhoogt u 

uw efficiëntie. Dit maakt het de ideale kleuren grootformaat MFP 

voor zowel CAD/GIS- als grafische toepassingen voor binnen- en 

buitengebruik. 

Voordelen voor CAD/GIS-toepassingen
•	 Afdrukken, kopiëren en scannen - allemaal in kleur
•	  Produceert snel kleurenuitvoer van hoge kwaliteit 
•	  Maakt afdrukken in kleur betaalbaar

Voordelen voor grafimedia
•	 Innovatieve GEL-Jet-technologie met waterproof inkt
•	  Uitstekende lijnnauwkeurigheid, geen 

vegen en UV-werend
•	  Afdrukken op blueback-papier
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Toonaangevend op het gebied van grootformaat afdrukken

Ricoh MP CW2201SP

De enige oplossing

Volledige kleurenfunctionaliteit  
in één printer

De kopieerfunctie, printer en scanner zijn allemaal 
ingebouwd. Deze compacte printer biedt u de 
voordelen van een volledig geïntegreerde MFP, 
waardoor u efficiënter kunt werken en kosten 
bespaart. 

Verbeterde productiviteit 

Sneller afdrukken in zwart-wit 
met 3,8 pagina’s per minuut  
(A1 horizontaal)

Afdrukken in kleur in 2,1 pagina's per minuut (A1 
horizontaal); bijna dubbel zo snel als het vorige model. 
Met een extra kleurenprintkop heeft u twee lijnen voor 
iedere kleur en kunt u de productiviteit verhogen.

Bruikbaarheid 

Eenvoudig te bedienen door 
de gebruiker

De voordelen zijn: eenvoudig plaatsen van 
papierrollen, volledige bediening aan de voorkant 
en een verbeterde stacker voor meer gemak en 
efficiënter gebruik.

Geavanceerde functies

Ontwikkeld voor maximale gebruikstijd

Verstopte spuitkoppen kunnen de beeldkwaliteit 
verlagen en daarom heeft Ricoh de Auto Nozzle 
Detection (Automatische spuitkopdetectie) 
geïntroduceerd. Samen met Noodafdruk, Handmatig 
papier snijden en het LED-lampje dat de operationele 
status weergeeft om te voorkomen dat de voorkant 
per ongeluk wordt geopend, bent u met deze functies 
verzekerd van de beste productiviteit. 



Volgende generatie Smart Operation Panel

•	 Smart Operation Panel van 10,1 inch standaard meegeleverd
•	 Geen hardware-toetsen meer nodig 
•	 Zeer snelle reactietijd en snel in gebruik
•	 Veelzijdige functionaliteit en snelle, eenvoudige navigatie
•	 Pictogrammen slepen en neerzetten
•	 Door pagina's bladeren met vinger
•	 Indicatie inktniveau
•	 Volledige browser: internettoegang vanaf de MFP
•	 Ondersteunt 20 talen

Hoge productiviteit 

•	 Gemiddelde opwarmtijd is 40 seconden 
•	 Voert 3,8 pagina's per minuut (zwart-wit) en 2,1 pagina's per minuut (kleur) op 

A1 uit
•	 Luchtondersteunde papierdoorvoer die de invoertijd verlaagt. De stacker heeft 

een capaciteit van ongeveer 10 vellen.

1. Tik om de app te starten
2. Versleep pictogrammen om de indeling 

van de pictogrammen te wijzigen
3. Veeg met uw vinger om door de 

pagina's te bladeren
4. Tik om een venster met geïnstalleerde 

apps te openen
5. Widget Taal veranderen
6. Inkt-widget
7. Tijd-widget
8. Lange tik op een leeg scherm om het 

aangepaste menu te openen

Nieuw Home-scherm

Succes versnellen
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Nieuw Home-scherm

Handmatig papier snijden

Vochtigheid, temperatuur en papieropslagomstandigheden kunnen problemen met 
het papier opleveren. Mocht dit gebeuren, dan implementeert de MP CW2201SP de 
functie Handmatig papier snijden, zodat het papier correct wordt ingevoerd.

Scanvoorbeeld voor betere nauwkeurigheid

Het is een groot voordeel om een voorbeeld van een gescand document te kunnen 
bekijken om de nauwkeurigheid van de gegevensinvoer te vergroten, vooral 
bij vertrouwelijke documenten. U kunt de voorbeeldschaal voor gedetailleerd 
controleren op het LCD-scherm afstellen, en als de afbeelding onjuist is of niet naar 
uw zin, kunt u de overdracht stoppen. Door automatische bestandsbenaming en 
nummerinstelling is het eenvoudiger om gegevens te archiveren en op een later 
tijdstip weer te openen.

Alle functies ondersteund

Scannen en archiveren naar USB-, SD- en draadloze LAN-interface optie voor 
externe bediening. Technische tekeningen, plattegronden, posters, kaarten en 
projectpresentaties kunnen in kleur worden gescand en verspreid. Verschillende 
routes zijn beschikbaar, zoals scannen naar URL, NCP, map of Network Twain Driver 
voor e-mailen, archiveren en afdrukken. 

Noodafdruk

Als de printer geen kleureninkt meer heeft, kan de MP CW2201SP blijven afdrukken 
met de resterende zwart-wit inkt. Hij kan zelfs nog drie dagen afdrukken als de 
kleureninkt op is.

Verbeterde functionaliteit
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Gegevensbeveiliging

Alle gegevens die in de printer zijn geregistreerd, worden beveiligd met gegevens- 
en adresboekcodering. Dus zelfs als het ingebouwde geheugen wordt verwijderd, 
weggegooid of gestolen, is dit beveiligd. Ook HDD Overwrite voorkomt 
dat gegevens op de harde schijf worden gelekt voordat het apparaat wordt 
weggegooid en u kunt er automatisch gegevens die tijdelijk zijn
opgeslagen mee overschrijven.

Gecodeerde functies

De MP CW2201SP is uitgerust met een reeks beveiligingsfuncties, waaronder 
beheerders- en gebruikersverificatie, externe verificatie om spoofing te elimineren, 
toegangsbeperking, en beveiligd scannen met gecodeerde PDF-overdracht zodat 
gevoelige informatie beveiligd is tegen mogelijke dreigingen.

Milieuvriendelijk

De MP CW2201SP gebruikt minder dan 200 watt stroom tijdens het afdrukken. 
En hij voldoet aan Energy Star en de RoHS-richtlijn. 

Extra gemoedsrust
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1   Scannermodule
Kleurenscanner met verschuivende 5 CIS indeling 
(Contact Image Sensors) voor optimale scankwaliteit 
en duidelijkheid. Scanningresolutie is tot 600 dpi.

2   Rol en tweede rol
210 mm - 914 mm breedte van rolinvoer voor 
vereisten van CAD en GIS. Optie tot tweede rolinvoer. 
Maakt gebruik van vele verschillende media mogelijk, 
van normaal en gerecycled papier tot matte folie, en 
gecoat en ander speciaal papier. (CAD).

3   Automatische spuitkopdetectie
Maakt gebruik van Ricoh-technologie om verstopte 
spuitkoppen te herstellen voor een consistente 
hoogwaardige resolutie.

4   Smart Operation Panel
Standaard nieuw intuïtief bedieningspaneel  
waardoor er geen hardware-toetsen meer op het 
paneel nodig zijn.

5   Volledige bediening aan de voorkant

6   Vereenvoudigde bediening van stacker
Dit voorkomt dat het voorpaneel per ongeluk wordt 
geopend terwijl de printer in gebruik is.

7   Inkttoevoer 
Controleert voortdurend de inkt in de kopcontainer via 
een filtersensor. Zorgt ervoor dat de kopcontainer niet 
leeg raakt.

8   Uitvoermodule  
Geïnstalleerd met een Submarine-snijder die wanneer 
hij terugkeert van de toevoerzijde, invoertijd bespaart.

MP CW2201SP
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ALGEMEEN

Technologie: On-demand piëzo inkjet-systeem
Inkttype:  Ricoh GEL-JetTM-technologie
Afdruksnelheid:   A1 LEF: Zwart-wit Snelheid prioriteit 3,8 ppm 

Standaard 2,1 ppm 
A1 LEF: Kleur Snelheid prioriteit 2,1 ppm 
Standaard 1,2 ppm

Snelheid van 1e kopie:   A0 SEF: Zwart-wit Hoge snelheid kopieermodus 
51 sec. / Standaardmodus 71 sec. 
Kleur Hoge snelheid kopieermodus 81 sec. /  
Standaardmodus 155 sec. 
A1 LEF: Zwart-wit  Hoge snelheid kopieermodus 
29 sec. / Standaardmodus 41 sec. 
Kleur Hoge snelheid kopieermodus 53 sec. /  
Standaardmodus 84 sec.

Kopieersnelheid (cpm):  A0 SEF: Zwart-wit Hoge snelheid kopieermodus 
1,9 cpm / Standaardmodus 1,1 cpm 
Kleur Hoge snelheid kopieermodus 1,1 cpm / 
Standaardmodus 0,6 cpm 
A1 LEF: Zwart-wit Hoge snelheid kopieermodus 
3,8 cpm / Standaardmodus 2,0 cpm 
Kleur Hoge snelheid kopieermodus 2,1 cpm / 
Standaardmodus 1,2 cpm

Afdrukresolutie:  Snelheid prioriteitsmodus: 600 x 300 dpi
Standaardmodus:  600 x 600 dpi
Kwaliteit prioriteitsmodus:  1200 x 1200 dpi
Kopieerresolutie:  600 dpi
Opwarmtijd:  Minder dan 40 sec.
Afmetingen (B x D x H):  1384 x 660 x 1214 mm
Gewicht:  Minder dan 120 kg
Voedingsbron:  220/240 V 8 A 50/60 Hz
Stroomverbruik:  Afdrukken: minder dan 200 W
 
*x2 Afdrukmodi kwaliteitsprioriteit:  
1. Gecoat papier  

2. Folie, mat en speciaal papier

SCANNERFUNCTIE

Resolutie:  100/200/300/400/600 dpi (standaard)
 200 dpi (standaardinstelling)
Scansnelheid:  Zwart-wit: 600 dpi: 80 mm/s, 200 dpi: 160 mm/s
 Kleur: 600 dpi: 26,7 mm/s, 200 dpi: 40 mm/s
Scanruimte: Max.:  914 x 15.000 mm
 Min.: 210 x 210 mm

MEDIAVERWERKING

Papierinvoercapaciteit:  SEF: A0/A1/A2/A3/A4
 LEF: A1/A2/A3/A4
Niet-standaard formaat:  Origineellengte: 210 - 2000 mm
Origineelbreedte:  210 - 914,4 mm
Maximale breedte:  914,4 mm
Papierformaat:  Maximaal: 914,4 x 15.000 mm
 Rolinvoer, 914,4 x 2000 mm - Handinvoer
 Minimaal: 279,4 x 210 mm
Papiergewicht:  Rolpapier: 51 – 200 g/m2

 Gesneden vel: 51 – 220 g/m2

AFDRUKSERVER

Configuratie: Ingebouwd (GW-controller)
CPU:  Intel Atom Processor Bay Trail-I:   
 1,75 GHz
Geheugen: 4 GB
HDD:  320 GB
Besturingssysteem Windows:   Windows Vista (32-bits/64-bits), 

Windows 7 (32-bits/64-bits),  
Windows Server 2003 (32-bits/64-bits), 
Windows Server 2008 (32-bits/64-bits), 
Windows Server 2008 R2 (64-bits),  
Windows 8/8.1 (32-bits/64-bits), 
Windows Server 2012/R2 (64-bits)

 Citrix Presentation Server 4.5,  
 Citrix XenApp 5, 6
 NetWare 4.x, 5.0, 6.0, 6.5
 OES 1.0, 2.0
 Mac OS 10.7 of hoger 
Netwerkprotocol: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ondersteunde afdruktaal:  PostScript3, PDF Direct, RP-GL/GL2,  
 RTIFF, MediaPrint JPEG, MediaPrint  
 TIFF
Ondersteunde 
gegevensindelingen:  PDF, TIFF, JPEG
Lettertype:  136 Europese lettertypen
Netwerkinterface:  Standaard: Ethernet (1000BASE-  
 T/100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0
Optie:  Draadloos LAN (IEEE802.11a/b/g/n)
Service-interface:  USB x1, SD x1

ANDERE OPTIES

Rolhouder 
NFC-kaartlezer 
Data Overwrite Security Unit type M19
OCR-eenheid type M13 
IEEE 802.11a/g/n Interface-eenheid type M19

MILIEU-INFORMATIE

MP CW2201SP voldoet aan de standaards Energy Star 1.1.

www.ricoh.nl

ISO9001 gecertificeerd, ISO14001 gecertificeerd.

Alle genoemde merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve 
eigenaren. Specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. De kleur van het eigenlijke product kan afwijken van de getoonde kleur in 
de brochure. De afbeeldingen in deze brochure dienen alleen ter illustratie en kleine 
verschillen in details kunnen zich voordoen.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de 
inhoud en/of lay-out ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk 
of in zijn geheel gekopieerd worden en/of opgenomen worden in andere stukken 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

MP CW2201SP
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES


