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Faça mais trabalho, usando menos energia

Manuseie documentos com rapidez e eficiência

Mova mais informação todo dia − de todas as maneiras 
Não é novidade que a informação é a chave de qualquer empresa bem sucedida. Criar, compartilhar e atuar 
sobre ela ajuda de forma inteligente a destacar uma empresa. Cabe a você levar esta informação aos clientes e 
colegas de trabalho rapidamente e no formato que eles preferem. Esteja você imprimindo formulários de várias 
vias, copiando notas importantes, digitalizando e distribuindo faturas ou executando quaisquer outras tarefas 
diárias de escritório todos os dias − você pode fazer tudo pelo RICOH® MP 2014/MP 2014 AD. Imprima documen-
tos maiores como panfletos A3, folhetos etc., para torná-los mais legíveis no formato a que se destinam. Você 
pode até mesmo conectar este versátil MFP à sua rede, para expandir o que pode fazer sem aumentar seu orça-
mento. 

Sua lista de coisas a fazer pode parecer ilimitada, mas seu orçamento não é. 
Aproveite o Ricoh MP 2014/MP 2014AD para lidar com mais tipos de projetos, 
em menos tempo, com menos gasto. Em vez de comprar vários equipamen-
tos, consolide-os em uma copiadora multifuncional acessível com de impres-
são e digitalização opcionais. Reduza o consumo de energia com uma conve-
niente tecla de economia de energia. 

Em pequenos grupos de trabalho, no momento que você para, a tudo pára 
com você. Mantenha todos os projetos em andamento com o intuitivo painel 
de operação de 4 linhas a LED do Ricoh MP 2014/MP 2014AD. Acesse docu-
mentos utilizados frequentemente e formulários padronizados, armazenadas 
em uma pasta especial protegida por senha, para impressão conveniente, sob 
demanda com um único toque. Use outras teclas de atalho para tarefas co-
muns, incluindo a redução ou ampliação de originais. Quando copiar os for-
mulários em frete e verso, como cédulas de identidade ou cartões de crédito, 
você pode economizar tempo e papel digitalizando ambos para saída simplex. 
Não deixe que coisa alguma o atrase, − nem mesmo atolamentos de papel.  
Beneficie-se da conveniente porta lateral para liberar atolamentos de papel 
com facilidade. 



Reduza custos e erros com transições mais rápidas 
entre trabalhos

Cause um grande impacto, usando pouco espaço

Use um equipamento para concluir mais tipos 
de trabalhos

Adicione compatibilidade com rede e digitalização 
em cores para conectar-se com os clientes

cê procura um equipamento versátil, que se adapte ao fluxo de 
trabalho do seu escritório. Mas você não quer ver um escritório entu-
lhado, todos os dias. O Ricoh MP 2014/MP 2014AD lhe oferece a 
funcionalidade de equipamentos multifuncionais maiores, sem o 
grande espaço ocupado - ou custo. Mesmo com seu tamanho com-
pacto, o MFP oferece uma Bandeja de Papel interna de 250 folhas, 
Alimentação Manual de 100 folhas e dois Bancos de Papel de 500 
folhas opcionais, para que você possa produzir maiores tiragens com 
facilidade. Use-o para imprimir até 99 cópias por original e mantenha 
os trabalhos em andamento, sem interrupções, enquanto você passa 
para o próximo projeto. 

Dê a seus clientes e colegas de trabalho o que eles querem - como 
eles querem. Imprima até 20 páginas em preto e branco por minuto 
com alta qualidade e copie folhetos, catálogos e outras mídias gran-
des, em tamanhos até A3, diretamente do vidro de exposição. Esco-
lha o Ricoh MP 2014AD e beneficie-se de um Alimentador Recirculador 
de Originais Automático (ARDF) para copiar originais em frente e 
verso sem precisar realimentar continuamente, para ajudar a reduzir o 
uso de papel, os custos e tempos de espera no equipamento. 

O melhor de um equipamento que faz tudo? Certamente, atenderá às 
necessidades de quase todos - quando você adicionar uma interface de 
rede DDST opcional para conectividade à LAN em ambiente Windows®. 
Qualquer pessoa na rede pode enviar trabalhos para o equipamento, 
que serão impressas na ordem da fila. Você também pode digitalizar 
documentos em preto e branco e em cores e compartilhá-los digital-
mente através de vários opcionais de distribuição. Por exemplo, você 
pode enviar imagens digitais em cores para uma pasta de rede ou via 
e-mail, para que colegas, clientes e outros contatos possam acessá-los 
em momentos, de praticamente qualquer lugar. Um administrador 
pode até mesmo verificar as configurações do sistema e configurar o 
equipamento com outros em rede via Web Image Monitor, para um 
conveniente gerenciamento remoto. 
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Especificações Gerais 
Elemento de Digitali-

zação  
Sensor de Imagem por Contato (CIS) 

Processo de Impressão  Digitalização/marcação a laser e impres-
são eletrofotográfica 

Memória do Equipa-
mento  

256MB 

Velocidade de Saída 
(Cópia/ Impressão) 

Até 20 ppm (Carta), 13 ppm (Ofício) 

Tempo da Primeira 
Cópia  

8,7 segundos 

Tempo de Recupera-
ção até Máq.Pronta 

8 segundos 

Tempo de Aqueci-
mento  

32 segundos 

Resolução da Cópia  300 x 600 dpi (Modo Normal), 
 600 x 600 dpi (Modo Fino) 
Ajuste de Exposição:  Manual, 5 niveis  
Cópias Contínuas  99 
Alimentador de 

Originais  
Alimentador Recirculador Automático de 
Originais (ARDF) 2014AD Somente) 

 Capacidade: 50 folhas de papel até 
tamanho A4 e gramaturas 81 g/m²; 
outros casos, 40 folhas  

 Tamanhos do Papel: A5 --- A3 
 Gramaturas do Papel: 53 a 128 g/m² 

Simplex, 64 a 128 g/m² Duplex  
Tamanhos de Papel  Bandeja Padrão: A5 --- A3 
 Bandeja de Alimentação Manual: A6 --- 

A3, Envelopes 
 Tamanhos Personalizados: Largura: 90 a 

305 mm, Comprimento: 148 a 600 mm 
 Duplex: A5 --- A3 
Gramaturas do Papel  Bandeja Padrão: 52 a 105 g/m² 
 Bandeja de Alimentação Manual: 52 a 

216 g/m² 
 Duplex: 64 a 105 g/m² (somente MP 

2014AD) 
Vidro de exposição:  Até A3 
Capacidade de 

Entrada:  
Padrão: 250 folhas + Bandeja Manual de 
100 folhas 

 Opcional: 500 folhas x 1 ou 2 bandejas  
 Máximo: 1.350 folhas 
Capacidade de Saída  250 folhas 
  

Tipos de Papel  Comum, Reciclado, Papel Colorido, Papel 
Pré-impresso, Papel de Resma, Papel 
Timbrado, Papel Perfurado, Especial, 
Papel Meio Espesso: Papel Fino*, Cartão, 
Papel Grosso#, Envelopes#, Etiquetas#, 
Transparências# 

 *Simplex somente 
 #Somente pela Bandeja de Alimentação Manual 
Zoom  50 a 200% em incrementos de 1% 
Escalas de Red./Ampl. 

Pré- definidas 
50%, 65%, 78%, 93%, 121%, 129%, 
155% 

Dimensões (LxPxA)  MP 2014: 587 x 581 x 461 mm --- inclui 
Cobertura do Vidro de Exposição 

 MP 2014AD: 587 x 581 x 537 mm --- inclui 
ARDF 

Peso  MP 2014: 28,5 kg 
 MP 2014AD: 33,5 kg 
Energia Elétrica  120V --- 127V, 60Hz, 10A ou maior 
 220V --- 240V, 50/60Hz, 5A ou maior 
Consumo de Energia  Menos de 950W (máx.) 
Modo Repouso  MP 2014: 2,4W 
 MP 2014AD: 2,6W 
TEC  MP 2014: 1,41 kWh/semana 
 MP 2014AD: 1,42 kWh/semana 
Recursos Padrão  Troca Automática de Bandeja, Cópia 

Combinada, Modo Diazo, Duplex**, 
Alceamento Eletrônico**, Tecla Economia 
de Energia, Cópia de Cédula de ID, Modo 
Misto, Modo Foto, Cópias em Série, 
Modo Economia de Toner, Modo Com-
provante 

 **MP 2014AD Somente 

Controladora (Padrão) 
CPU  Primax DC1650-360Mhz 
Linguagem de Descri-

ção de Página 
GDI 

Resolução Máxima de 
Impressão 

600 x 600 dpi 

Interface Padrão  USB 2.0 
Interface Opcional  Ethernet (10Base-T/100Base-TX) 
Protocolos de Rede:  TCP/IP (IPv4, IPv6) 
Sistemas Operacionais 

de Rede 
Windows Vista/7/8/8.1; Windows Server 
2003/R2, 2008/R2, 2012/R2 

Utilitários  Smart Organizing Monitor Lt, Web Image 
Monitor (requer Unidade DDST Tipo M16) 

Recursos Padrão  Impressão para Pasta (3 caixas disponíveis 
para armazenagem na memória) 

Recursos Opcionais  Suporte a Bonjour 

Scanner (Padrão) 
Velocidade de Digita-

lização  
Até 15 ipm a 200 dpi PB (Carta/A4, 
Simplex) 

 Até 6 ipm a 200 dpi em Cores (Carta/A4, 
Simplex) 

Resolução de Digitali-
zação  

Até 600dpi 

Área de Digitalização  Principal: 297 mm 
 Subdigitalização: 432 mm 
Método de Compres-

são  
PB: MH/MR/MMR 

 Cores: JPEG 
Modos de  PB: Preto e Branco, Escala de Cinzas 

Digitalização  Cores: Em cores 
Interface Padrão  USB 
Interface Opcional  Ethernet (10Base-T/100Base-TX)** 
Formato do Arquivo  Cores (JPEG/PDF), Escala de Cinzas 

(JPEG/PDF), 
 Preto e Branco (TIFF/PDF) 
Modos de Digitalizar 

Suportados  
Padrão: TWAIN, WIA, digitalização 
compatível com SANE 

 Opcional: Digitalização TWAIN de Rede, 
 Digitalizar-para-Email (POP3, SMTP), 
 Digitalizar-para-Pasta (SMB) 
Recursos Opcionais  Digitalização de Cédula de ID** 
**Requer Unidade DDST Tipo M16 para habilitar a conectividade em rede 

Unidade de Alimentação de Papel PB2020 
Tamanho do Papel  A5 --- A3 
Gramaturas do Papel  60 a 105 g/m² 
Capacidade de Papel  500 folhas x 1 Bandeja 
Dimensions (WxDxh)  587 x 556 x 140 mm 
Peso  12,0 kg 

Opcionais Adicionais 
Unidade DDST Tipo M16 (necessária para habilitar a conectividade 
em rede), Cobertura da Alimentação Manual Tipo M16 

Recursos de Segurança 
Senha para Impressão para Pasta, IPsec 

Alguns recursos podem necessitar outros opcionais. 

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças 
e suprimentos originais Ricoh. 

Especificações sujeitas a modificações sem aviso prévio. 
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