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Máy in lý tưởng hỗ trợ làm việc từ xa 
Dễ dàng in tại nhà với những máy in gọn nhẹ đến từ Ricoh

Kết nối với hệ thống văn phòng một 
cách đơn giản

Theo tiêu chuẩn, cả hai sản phẩm đều có sẵn kết nối WiFi 
và in bằng điện thoại, giúp cho việc vận hành và năng 
suất làm việc của bạn tương đương với khi bạn ở văn 
phòng. Bạn có thể cài đặt các ứng dụng AirPrint® và 
Mopria® trên thiết bị thông minh, tương thích với hệ điều 
hành Apple và Android để dễ dàng quản lý chức năng in 
từ xa. Sản phẩm RICOH M C240FW bao gồm đầy đủ các 
tính năng, chẳng hạn như in màu và in trắng đen, sao 
chụp, quét và fax.

Phù hợp với văn phòng tại nhà

Vừa dễ thiết lập, máy in RICOH P C200W và M C240FW 
vừa nhỏ, gọn, và nhẹ, là một thiết bị lý tưởng cho nơi làm 
việc ở nhà vì không chiếm dụng quá nhiều diện tích. Bạn 
có thể cải thiện năng suất và quá trình làm việc khi làm 
việc từ xa với tốc độ in của máy lên đến 24 trang trong 
một phút, cũng như giúp tiết kiệm thời gian cho bạn.

Đơn giản và dễ dàng khi thay hộp 
mực AIO (All-in-one)

Khi làm việc tại nhà, bạn sẽ cần đến một chiếc máy in dễ 
dàng bảo dưỡng. Máy in RICOH P C200W và M C240FW đi 
kèm hộp mực tất-cả-trong một AOI, giúp bạn dễ thay thế 
mà không cần bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào, nhờ vào thiết 
kế có thể truy cập từ mặt trước của máy.

Thiết kế đơn giản cho việc thiết lập và 
sử dụng

Nhờ có quy trình hướng dẫn mà việc thiết lập máy in Ricoh 
đơn giản hơn, giúp bạn sẵn sàng sử dụng một cách đột 
phá. Việc tiếp cận được khay giấy và khay nạp tài liệu từ 
mặt trước của máy giúp bạn thuận tiện hơn khi sử dụng, 
bảng điều khiển cảm ứng đa sắc trên thân máy RICOH M 
C240FW giúp những thao tác của bạn trở nên cực kỳ đơn 
giản. Ngoài ra, máy in RICOH P C200W còn có thể đặt ở bất 
cứ vị trí nào ở trên tủ hoặc kệ, nhằm tiết kiệm không gian.



RICOH P C200W / M C240FW
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM RICOH P C200W RICOH M C240FW

THÔNG SỐ CHUNG

Chức năng In In, Sao chụp, Scan, Fax

Thời gian khởi động 60.7 giây 60.7 giây

Thời gian in bản đầu tiên: B/W 11 giây 11.4 giây

Thời gian in bản đầu tiên: Màu 11.4 giây 11.8 giây

Tốc độ in 24 trang/phút

Dung lượng bộ nhớ 512 MB tiêu chuẩn/tối đa

In hai mặt Có

Chu kỳ làm việc 50,000

Trọng lượng (Thân máy) 16.1 kg 19.4 kg

Kích thước (W x D x H) 411.2 × 394.1 × 243.7 mm 411.2 × 394.1 × 344.4 mm

Nguồn điện 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

SAO CHỤP

Sao chụp liên tục Lên đến 9.999 bản

Độ phân giải 600 × 600 dpi

Thu/Phóng Từ 25% đến 400%

IN

Ngôn ngữ in Tiêu chuẩn: PCL5, PCLm, Postscript 3 (Mô phỏng), PCL 6 (Mô phỏng)

Độ phân giải in 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Kết nối mạng USB2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0, WiFi (IEEE 802.11b/g/n) + Wi-Fi Direct

Khả năng hỗ trợ in di động Apple AirPrint®, Mopria®

Giao thức mạng TCP/IP (IP v4, IP v6)-standard, DHCP-management  

Hệ điều hành Windows® Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2016

Các hệ điều hành khác Hệ điều hành Linux

SCAN

Tốc độ quét 20 ipm

Độ phân giải Tối đa: 600 x 600 dpi

FAX

Bảng mạch PSTN, PBX

Tốc độ gửi 3 giây

Tốc độ Modem Tối đa: 33.6 Kbps

XỬ LÝ GIẤY

Khổ giấy hỗ trợ
A4, A5, A6, JIS-B5, Legal, Letter, Oficio, Statement, Executive, Folio, Universal,  

B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, 10 Envelope, Hagaki Card

Dung lượng giấy đầu vào
Tiêu chuẩn: 250 tờ 

Tối đa: 251 tờ 

Dung lượng giấy đầu ra Tiêu chuẩn: 100 tờ

Định lượng giấy Khay giấy: 60-162 g/m2, Khay tay: 60-200 g/m2, Khay hai mặt: 60-105 g/m2

NGUỒN ĐIỆN

Mức tiêu thụ điện: Tối đa Ít hơn 624 W

Mức tiêu thụ điện: Vận hành 395 W

Mức tiêu thụ điện: Bật máy 15 W 17 W

Mức tiêu thụ điện: Chế độ nghỉ 0.84 W 1.14 W

Giá trị TEC* 0.29 kWh/week 0.33 kWh/week

VẬT TƯ (Vật tư tiêu thụ tính theo phương pháp ISO/IEC 19798)

Dung lượng hộp mực theo máy Mực đen: 750 bản in, Mực màu: 500 bản in

Dung lượng hộp mực (K-Màu đen) 3,000 tờ

Dung lượng hộp mực
(CMY - Cyan, Magenta, Yellow)

2,500 tờ

*Giá trị tham khảo dựa trên phương pháp thử nghiệm ENERGY STAR phiên bản 3.0
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TRỤ SỞ CHÍNH:
Tầng 17, Tòa nhà E.town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: +84 28 3528 5252 - Fax: +84 28 3636 7211

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:
Lầu 12, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam VPI Tower, 167 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: +84 24 3971 1091 - Fax: +84 24 3971 1130

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với 
trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2022 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung và/hoặc thiết kế của tờ rơi này 
không được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty Ricoh Vietnam Co.,Ltd. 
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