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Công việc dễ dàng hơn mỗi ngày
Sử dụng RICOH® MP 2555SP/ MP 3055SP/ MP 3555SP để đơn giản hoá các tác vụ văn phòng hằng ngày và 
chuyển thông tin đến người nhận theo định dạng mà họ cần. Quét màu các hình ảnh, tờ rơi giới thiệu sản phẩm 
và các tài liệu khác, sau đó chia sẻ chúng ngay tức thì. Với các thao tác chạm và kéo tương tự như sử dụng trên 
điện thoại thông minh và máy tính bảng, bạn có thể truy cập vào thông tin quan trọng, thiết lập các phím tắt và 
chia sẻ thông tin từ Bảng Điều Khiển thông minh 10.1” cải tiến mới. Hoặc bạn có thể sử dụng các thiết bị di động 
thông minh để kết nối và làm việc từ xa mọi lúc mọi nơi. Tận dụng các hệ thống bảo mật nâng cao giúp bảo vệ 
dữ liệu của bạn.

• Tốc độ in lên đến 35 bản in/bản sao trắng đen mỗi phút
• Sử dụng màn hình điều khiển cảm ứng trực quan để copy, in ấn, fax và scan một cách nhanh chóng
• Tạo qui trình làm việc của riêng bạn bằng những phím tắt để đơn giản hoá các tác vụ
• Truy cập, in và chia sẻ thông tin từ thiết bị di động cá nhân của bạn
• Giảm thiểu chi phí năng lượng thông qua một loạt các tính năng đổi mới thân thiện với môi trường
• Dễ dàng tạo ra các cuốn cẩm nang, bản kế hoạch và bài thuyết trình chuyên nghiệp với bộ thành phẩm đóng bìa
kim giữa và đóng bìa đục lỗ 
• Đơn giản hoá việc sắp xếp và phân loại với bộ thành phẩm bên trong nhỏ gọn và bộ thành phẩm bên ngoài hiệu
suất cao
• Chuyển đổi tự động giữa bấm ghim và bấm không dùng ghim với bộ thành phẩm bên ngoài có sức chứa 1.000 tờ



Thêm tính năng, nhiều lợi ích

Đảm bảo chất lượng
Hình ảnh và văn bản rõ ràng sắc nét với độ phân giải lên đến 1.200 x 
1.200 dpi sẽ giúp bạn gây ấn tượng tốt với khách hàng. Dòng máy mới 
này được tích hợp sẵn PostScript giúp cải thiện năng suất. Với bộ vi xử 
lý Intel® tốc độ cao 1.46 GHz, bạn có thể xử lý các tác vụ scan và in ấn 
phức tạp nhất. Với tính năng in được trên nhiều loại giấy khác nhau, 
bạn thậm chí có thể dùng các tài liệu sẵn có để in ra một tấm áp phích 
lớn giúp đọc dễ dàng hơn.

Biến các tác vụ phức tạp trở nên đơn giản
In các bản ghi chú, báo cáo, bài thuyết trình dễ dàng với tốc độ in lên 
đến 35 trang/phút. Scan màu bản gốc với tốc độ 220 tờ mỗi phút và 
chia sẻ chúng ngay tức thì với Bộ nạp và quét 2 mặt bản gốc trong 1 
lần kéo giấy. Thêm khay giấy tùy chọn cho phép mở rộng sức chứa 
tới 4.700 tờ để giảm thiểu sự gián đoạn trong công việc.

Truy cập mọi lúc, mọi nơi
Chỉ cần tải về ứng dụng RICOH Smart Device Connector trên thiết bị 
Android® hoặc iOS® để copy, scan, fax và in ấn một cách nhanh chóng. 
Chia sẻ và lấy thông tin trực tiếp từ các ứng dụng lưu trữ đám mây, như 
Google Drive™, Box™ or Dropbox™ và in chúng ra. Kết nối đơn giản 
qua Bluetooth hoặc đầu đọc thẻ NFC (Near Field Communication), đồng 
thời có thể in ra từ AirPrint và Mopria.

Giảm thiểu chi phí và ảnh hưởng đến môi 
trường
Được chứng nhận ENERGY STAR®, máy RICOH MP 2555SP/ MP 
3055SP/ MP 3555SP có nhiều tính năng bền vững, thân thiện với môi 
trường, giúp giảm thiểu các tác động đến môi trường. Chẳng hạn, bạn 
có thể chủ động cài đặt lịch tắt nguồn cho máy khi văn phòng không 
còn ai làm việc, hoặc chọn mặc định chế độ in 2 mặt cũng sẽ giúp tiết 
kiệm chi phí giấy.



Tích hợp các qui trình công việc nhanh 
chóng dễ dàng
Đơn giản hóa ngay cả những công việc phức tạp nhất bằng cách tích hợp 
phần mềm qui trình làm việc của Ricoh. Tự động hóa qui trình quản lý tài 
liệu, cải thiện hệ thống bảo mật in ấn, theo dõi và thu hồi chi phí cùng nhiều 
các tính năng khác. Sử dụng RICOH GlobalScan™ NX để làm giảm các 
bước thủ công giúp bạn có thể chuyển đổi tài liệu thành các tập tin kỹ thuật 
số và gửi chúng đi trên toàn thế giới chỉ trong giây lát. Phần mềm giải pháp 
RICOH Streamline NX® thực hiện công việc quản lý tài liệu cho toàn hệ 
thống thiết bị thông qua sự kiểm soát tập trung về một nguồn.

Tăng tốc qui trình làm việc của bạn

Sử dụng các phím tắt để chuyển tác vụ 
nhanh
Tuỳ chỉnh qui trình làm việc của riêng bạn trên Bảng Điều Khiển thông 
minh và giảm bớt các bước thủ công lặp đi lặp lại gây cản trở dòng 
thông tin. Tải các ứng dụng từ RICOH Application Site để thêm vào một 
số tính năng cụ thể, giúp đơn giản hóa cách thức thực hiện các tác vụ 
hằng ngày. Ví dụ, ứng dụng Conference Concierge sẽ hướng dẫn bạn 
từng bước cách thức tạo ra các vật phẩm hỗ trợ với định dạng phù hợp 
cho hội nghị sắp tới mà bạn tổ chức.

Bảo mật tối ưu
Bảo vệ thông tin với rất nhiều lựa chọn kiểm soát bảo mật. Ổ đĩa cứng 
bảo vệ mã hóa chặt chẽ. Hệ thống tích hợp sẵn có DataOverwriteSecurity 
cho phép ghi đè các hình ảnh ẩn còn trên ổ cứng. Tính năng xác thực 
người dùng yêu cầu người sử dụng phải nhập mật khẩu, mã số hay 
quẹt thẻ ID với đầu đọc thẻ tuỳ chọn để truy cập vào máy. Phần mềm 
kế toán tuỳ chọn RICOH Device Manager NX Accounting cho phép thực 
hiện việc thu hồi chi phí.

Nâng cao hiệu suất công việc
Được thiết kế với Công Nghệ Cải Tiến Cách Thức Làm Việc của RICOH, 
Bảng Điều khiển thông minh 10.1” cung cấp cho người dùng trải nghiệm 
trực quan hơn thông qua việc sử dụng các thao tác quen thuộc như trên 
các thiết bị cảm ứng cá nhân. Chỉ cần chạm nhẹ để tuỳ chỉnh giao diện 
người dùng với các biểu tượng thể hiện các tính năng và cài đặt quan 
trọng. Máy MFP bao gồm cả trình duyệt web, in trang web, hình ảnh và 
tài liệu trên mạng với định dạng PDF.



Đạt được nhiều lợi ích năng suất trong 
không gian văn phòng nhỏ hẹp

Bảng Điều khiển thông minh 10.1 inch

Bộ thành phẩm bấm ghim và bấm không 
dùng ghim có sức chứa 1.000 tờ

Khay giấy công suất cao với sức chứa lên 
đến 4.700 tờ

1

2

3

Bộ vi xử lý Intel mạnh mẽ

Scan nhanh với Bộ nạp và quét bản gốc 
tự động, Bộ nạp và quét 2 mặt bản gốc 
trong 1 lần kéo giấy
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RICOH MP 2555SP / MP 3055SP / MP 3555SP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

THÔNG SỐ CHUNG

Thời gian khởi động: 20 giây
Thời gian in bản đầu tiên: 4.6/4.6/4.3 giây
Tốc độ in: 25/30/35 trang/phút         
Bộ nhớ: Tiêu chuẩn: 2 GB 
Ổ cứng: 320 GB
Kích thước (RộngxDàixCao):     587 x 684 x 788 mm (cấu hình tiêu chuẩn) 
Trọng lượng: 62.5 kg (cấu hình tiêu chuẩn)
Nguồn điện: 220-240 V, 50/60 Hz

CHỨC NĂNG COPY

Xử lý copy: Tia laser đơn và sao chụp tĩnh điện
Copy liên tục: lên đến 999 tờ
Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Thu phóng: Từ 25% đến 400% theo từng bước 1% 

CHỨC NĂNG IN

Ngôn ngữ in: 

Độ phân giải: 
Giao diện: 

Giao thức mạng: 
HĐH được hỗ trợ:

HĐH Mac OS: 
HĐH UNIX: 

SAP® R/3®: 

Có sẵn: PCL5e, PCL6, PDF Direct, PS3 
Chọn thêm: Adobe PostScript3, Adobe PDF
Tối đa 1,200 x 1,200 dpi
Có sẵn: USB Host I/F, Ethernet  10 base-T/100 
base-TX/1000 base-T
Chọn thêm: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),  
Bluetooth, USB Server for Second Network Interface,   
Bidirectional IEEE 1284/ECP, USB 2.0
TCP/IP(IP v4,IP v6)
Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server/2003/  
2008/2008 R2/2012/2012 R2
Mac OS X v.10.7 hoặc mới hơn
Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, 
IBM AIX, IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print   
Transform
SAP® R/3®

CHỨC NĂNG FAX (TÙY CHỌN) 

Chuyển mạch: PSTN, PBX
Khả năng tương thích: ITU-T (CCITT) G3
Độ phân giải: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi (tiêu chuẩn)

8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi (tiêu chuẩn)
8 x 15.4 line/mm, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi (với  
bộ nhớ SAF tùy chọn)

Tốc độ: G3: 2 giây (200 x 100 dpi,  JBIG)
G3: 3 giây (200 x 100 dpi,  MMR)

Tốc độ Modem: Tối đa:  33.6 Kbps

CHỨC NĂNG SCAN

Tốc độ scan: 

Độ phân giải: 

Màu (tối đa): 110 ipm (1 mặt) / 180 ipm (2 mặt) 
Trắng đen (tối đa): 110 ipm (1 mặt) / 180 ipm (2 mặt)
Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi 
Mặc định: 200 dpi

Khổ giấy: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Định dạng tập tin: TIFF, JPEG,PDF, High Compression PDF, PDF-A
Trình điều khiển đi kèm: Network TWAIN Driver
Scan trực tiếp đến email: SMTP (Mail Server) Gateway and TCP/IP, POP, IMAP4
Scan trực tiếp đến thư mục: SMB, FTP

*Optional *Optional

XỬ LÝ GIẤY
Khổ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 
Sức chứa giấy vào: Tiêu chuẩn: 1,200 tờ

Tối đa: 4,700 tờ
Trọng lượng giấy: 52 - 300 g/m²

ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ
Mức tiêu thụ điện: Tối đa: 1,600 W   

Chế độ chờ: 58.3 W 
Chế độ nghỉ: 0.84 W
0.9/ 1.1/ 1.4  kWhTEC (Tiêu thụ điện tiêu chuẩn): 

CÁC TÙY CHỌN

Bộ PostScript3 loại M29 
ARDF DF3090, SPDF DF3100
Nắp máy PN2000
Bộ đánh dấu loại 30
Khay giấy PB3220, Khay giấy PB3250
LCIT PB3260, LCIT RT3030
Bàn caster loại M3
Khay 1 bin  BN3110, Khay trượt  SH3070, Khay hông loại M3
Bộ Bridge BU3070
Bộ thành phẩm SR3210, Bộ đóng cuốn SR3220
Bộ đục lỗ PU3050 NA, Bộ đục lỗ PU3050 EU, Bộ đục lỗ PU3050 SC 
Bộ thành phẩm SR3230, Bộ thành phẩm đóng cuốn SR3240
Bộ đục lỗ PU3060 NA, Bộ đục lỗ PU3060 EU, Bộ đục lỗ PU3060 SC 
Bộ thành phẩm bên trong SR3130
Bộ đục lỗ PU3040 NA, Bộ đục lỗ PU3040 EU, Bộ đục lỗ PU3040 SC 
Bộ thành phẩm bên trong SR3180
Tay cầm ADF loại C
Tùy chọn USB Device Server loại M19
Bộ phông chữ Unicode cho SAP(R) 1 License
Bộ phông chữ Unicode cho SAP(R) 10 License
Bộ phông chữ Unicode cho SAP(R) 100 License
Bộ giao diện IEEE 802.11a/g/n loại M19
Bộ USB mở rộng loại M19
Bộ giao diện IEEE 1284 loại M19
Bộ chuyển đổi định dạng tập tin loại M19
Bộ nhớ fax loại  M19 64MB, Bộ OCR loại M13
Giao diện bộ đếm tùy chọn loại M12
Đế bộ đếm chính loại M3
Giá lắp bàn phím bên ngoài loại M19 

Mọi thông tin về thiết bị, phụ kiện chọn thêm và các phần mềm liên quan vui lòng liên hệ  
đại diện bán hàng của Ricoh Việt Nam để biết thêm chi tiết. 

*Genuine Adobe® PostScript®3 and PDF Direct from Adobe® are available as options.

VĂN PHÒNG VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH
Trụ sở chính:
Địa chỉ: A20 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Email: sieuthanh@sieuthanhricoh.vn; info@sieuthanhricoh.vn
Điện thoại: (84) 08.6262.8888

Chi nhánh Đông Hà Nội
Địa chỉ: 140 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, 
Q. Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: (04) 3715 0888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.hn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Tây Hà Nội
Địa chỉ: 11-Lô 13A KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, 
Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04) 3831 1888 - Fax: (04) 3227 2888
Email: sieuthanh.thn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: 115 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, 
Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3892 888 - Fax: (0511) 3892 868
Email: sieuthanh.dng@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Bình Dương
Địa chỉ: Lô NP5, Ô16, đường 30 tháng 4, 
Trung tâm đô thị Becamex, Phường Phú Hòa, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0650) 3843 888 - Fax: (0650) 3813 488
Email : sieuthanh.bd@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đồng Nai
Địa chỉ: 97/482A Phạm Văn Thuận, KP 4,
P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (061) 3948 288 - Fax: (061) 3948 248
Email: sieuthanh.dn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Cần Thơ
Địa chỉ: 38 Nguyễn An Ninh, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3833 888 - Fax: (0710) 3831 618
Email: sieuthanh.ct@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Vũng Tàu
Địa chỉ: 224 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, 
TP.  Vũng Tàu
ĐT: (064) 3853 207 - Fax:(064) 3857 629
Email: sieuthanh.vt@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Huế
Địa chỉ: 76 Trần Quang Khải, P. Phú Hội, 
TP. Huế
ĐT: (054) 3827 888 - Fax: (054) 3827 688
Email: sieuthanh.hu@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh An Giang
Địa chỉ: 191 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Long 2, 
P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: (076) 3980 888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.ag@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Long An
Địa chỉ: 109 Hùng Vương, P.2, TP. Tân An, 
Long An
ĐT: (072) 3614 888 - Fax: (072) 3614 886
Email: sieuthanh.la@sieuthanhricoh.vn




