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Desempenho versátil, para que você avance
Use o Sistema de Comunicações Unificadas (UCS) P3000 da RICOH® para que todos fiquem na 

mesma página - mesmo que não estejam na mesma sala. Este sistema inovador integra vídeo, áudio, 

texto e mídia interativa em um design leve e compacto, que pode ser transportado com facilidade, para 

reuniões altamente colaborativas a qualquer hora, em qualquer lugar - com qualquer pessoa. Desfrute 

a liberdade de comunicar-se perfeitamente com funcionários, clientes  ou fornecedores remotos, em 

até 20 locais diferentes, sem comprometer a produtividade, a segurança ou o orçamento. Beneficie-

se dessa ponderosa tecnologia baseada em nuvem, por um investimento mínimo e uma taxa de acesso 

razoável. Ele usa a conexão pela Internet e possui uma interface fácil de usar, semelhante a um celular 

inteligente, permitindo aos usuários preparar e utilizar o equipamento em questão de minutos. Escolha 

o UCS P3000 para ajudar a manter sua empresa pessoal - e lucrativa.

• Leve e Portátil

• Facilmente acessível para até 20 locais remotos

• Interface simples e intuitiva, para praticidade de operação

• Ideal para qualquer ambiente, incluindo empresa-a-empresa 
(B2B), ensino, saúde, jurídico etc.
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Subhead Ricoh Unified Communication System P3000
Positioning Carry visual communications into a new era
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Banner Headline Versatile performance to move you forward.
Use the RICOH® Unified Communication System (UCS) P3000 to get everybody on the same page — even if they can’t be in 

the same room. The innovative system integrates video, audio, text and interactive media in a lightweight, compact design that 

can be transported easily for highly collaborative meetings any time, anywhere — with anyone. Enjoy the freedom to seamlessly 

communicate with remote employees , customers or vendors at up to 20 locations without compromising productivity, security 

or your budget. Take advantage of this powerful, cloud-based technology for only a minimal investment and reasonable access 

fee. It uses an Internet connection and features an easy-to-use interface similar to a smart phone, so users can set up and 

operate the device within moments. Choose the UCS P3000 to keep your business personal — and profitable. 

• Lightweight and portable

• Easily accessible for up to 20 remote locations

• Simple, intuitive interface for convenient operation 

• Ideal for any environment, including business-to-business, educational, health care, legal and more

Image [iHub in presentation room setting]



Desempenho acessível, facilidade de 

Use-o a qualquer hora

compartilhar

A mobilidade incentiva a velocidade e a eficiência. O UCS P3000 oferece 

operação simples, de três passos, para garantir que você fique em 

contato com os tomadores de decisão  e à frente de sua concor-

rência. Pronto para funcionar em somente 30 segundos. Além disso, 

oferece controle com um só dedo, de práticos catálogos de endere-

ços, para conexão rápida com outros participantes no mundo inteiro, 

instantaneamente. A interface é modelada na tecnologia de celulares 

inteligentes (smartphones), para uma incrível funcionalidade e familia-

rização, que agiliza a operação. O líder da chamada para reunião po-

de conectar o equipamento diretamente a um computador via cabo 

USB, para compartilhar imagens da tela com todos os participantes. 

Os usuários remotos simplesmente conectam o UCS P3000 a qual-

quer projetor, monitor de computador ou televisor, para ver as ima-

gens. Como o sistema utilize codificação de vídeo expansível, ele po-

de transmitir praticamente sem retardos ou interrupções, para comu-

nicações de maior qualidade, a custo reduzido. 
 

Conecte-se com qualquer pessoa 

O acesso em tempo real a funcionários, associados e clientes  po-

tenciais oferece vantagens reais para as mais ágeis empresas de hoje 

em dia. O UCS P3000 permite reunir dezenas de participantes de 

até 20 locais remotos, para interações perfeitas e seguras, sem os 

desafios e o custo das reuniões em pessoa. Nove locais podem ser 

mostrados simultaneamente  em grande variedade de formatos de 

tela  com áudio, de mais 11 locais disponíveis durante a reunião.   

Economize custos de viagens e de infraestrutura de salas de video-

conferência, sem comprometer a segurança ou a espontaneidade, 

com este sistema prático e fácil de usar. Ele possui até mesmo a 

tecnologia ótica da Ricoh, para alta resolução de 1,3 megapixels, em 

um grande ângulo de visão de 94 graus, para comunicações em ví-

deo, com qualidade de vida real.    

Leve-o para qualquer lugar 
 

Traga as conferências móveis para a sala de reunião  ou para 

qualquer outro local  com o UCS P3000. Ocupando pouco espa-

ço, este equipamento leve pode ser transportado facilmente, com 

esforço mínimo. O sistema, do tamanho de um laptop, inclui uma 

pequena câmera, microfone e alto-falantes que pode ser guardado 

em uma bolsa especial e macia, para comunicações práticas, em 

trânsito. Tudo o que você precisa é uma tomada de energia comum, 

conexão com a Internet e um monitor, para colaborar com baixo cus-

to via vídeo, áudio, texto e multimídia interativa, do local mais ade-

quado para você e para sua programação.   
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Especi�cações Principais 

1  About 30 seconds in the case of DHCP until a usable screen appears after power is turned ON. In case of a wired LAN, proxy OFF, Ping response within 30 milliseconds. About 50 seconds in the  
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Dimensõe s
O UCS P3000 é equipado com diversos terminais de entrada e saída, para 
que possa ser usado em grande variedade de locais. Conectá-lo a outros
equipamentos aumenta muito o potencial de comunicação visual.

         Terminais US B porta A     Terminais US B porta B

Tras. :      L AN cabeada      DVI- D     R G B

Terminais de Interface 
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Nome do Produto  Sistema de Comunicações Uni�cadas RICOH UCS P3000  
Sistema de Co di�cação da Imagem  H.264/SVC (Codi�cação de Vídeo expansível)  
Sistema de Codi�cação da Áudio  SPEEX  wideband/ITU -T  G.711/ITU -T  G.722  

Comunicação  Protocolo  Procedimento Exclusivo  
Velocidade de Transmissão  500  Kbps  a  2 Mbps  

Energia Elétrica  AC100 a 240  V,  50/60 Hz, 1,5A  
Consumo de Energia  50 W Máximo  
Tempo de Aquecimento  Aproximadamente  30 se gundos 1 
Ruído  40  dB  máximo  
Dimensões (L x P x A)  285  x 189  x 40 mm excluindo as partes salientes  
Peso  1,6 Kg  

Interface  

Terminal Porta USB A  Podem ser conectados dispositivos veri�cados de operação (microfone, alto-falantes)²  
Terminal Porta USB B  Para conexão por cabo USB ao computador que compartilha imagens  
Rede Local Cabeada  10BASE-T,  100BASE-TX, 1000BASE-T  
Rede Local sem Fio  IEEE  802.11  b/g/n 
Sistema de Autenticação (Rede sem Fio)  Autenticação aberta do sistema, autenticação por chave compartilhada, WPA-PSK,WPA2-PSK  
Sistema de Criptogra�a (Rede sem Fio)  WEP: WEP  128 -bit/64-bit, TKIP:  WPA -PSK/WPA2 -PSK,  AES:  WPA -PSK/WPA2 -PSK  
Saída de Im agem Resolução XGA: 1024  x 768  dpi, Resolução WXGA: 1280 x 800 dpi  

Entrada de Áudio  Microfone embutido  x 1 (onidirecional)  
1.5  Alcance do microfone: 360º (espaço não dividido) 

3.0  Alcance do microfone: 360º (salas fechadas com L x P x A até 5,5 x 3,5 x 2 ,5 m)  
Saída de Áudio:  Alto falante embutido x 1 (mono)  
Terminal de Saída de Imagem  RGB  (D -sub  15 pinos)  x 1,  DVI -D x 13 
Terminal de Alimentação Elétrica:  Para conectar o adaptador CA (fornecido)  

Compartilhamento da tela do 
computador 

Compatível co m a Resolução da Tela do PC  SVGA  (800  x 600  dpi),  XGA  (1024  x 768  dpi),  WXGA  (somente 1280  x 600  dpi) 

OS (32 bits)  Windows  XP  Home Edition/Professional  SP3  
Windows  Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate SP2  

Windows  7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1  
OS (64 bits)  Windows  Vista  Home  Basic/Home  Premium/Business/Enterprise/Ultimate  SP2  

Windows  7 Home  Premium/Professional/Enterprise/Ultimate  SP1  
CPU  Pentium  M 1.2 GHz ou mais rápida  
Memória  512 MB ou mais  
Disco Rígido  Área de programa 100  MB  ou mais  

Ambiente de Operação em Funcionamento  10°  a  32°  C,  Umidade:  15 a 80% (sem condensação)  
Ambiente de Operação Desligado  0° a 43° C, Umidade: 10 a 90% (sem condensação)  
Altura Máxima Acima do Nível do Mar  3.048 metros  
Normas Relevantes  Compatível com a diretiva RoHS, compatível com VCCI Classe B  
Acessórios que Acompanham o UCS P3000  Adaptador CA / Cabo de Alimentação, Cabo USB, Garantia (ver exceções), Guia de Início Rápido, Bolsa para Transporte,  

Para Adminis tradores:  Acordo de Licença (Autenticação Windows ® ), Formulário de Política de Privacidade, Leia Primeiro  

E S P E C I F I C A Ç Õ E S  D O  E Q U I P A M E N T O
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1    C erca de 30 s egundos  e m cas o de DHC P  até que apareça uma te la uti li záve l,  após  o apare lho s er liga  do.  E m cas o de rede local cabea  da, proxy DE  S LIG ADO, res pos ta de P i ng e m 30 mi lis segundo s , cerca 
de 50 segundos, em caso de endereço IP �xo.  

²   Entre em contato com o representante de vendas de sua região sobre os dispositivos de operação veri�cada  Quando uma unidade de E/S externa (microfone, alto-falante) for conectada à porta USB, esta 
unidade de E/S externa conectada assume a prioridade e a unidade de E/S embutida no terminal é desabilitada. E também, quando são conectadas duas unidades de E/S externas do mesmo tipo, somente 
uma unidade é habilitada.  

3    O terminal de saída de imagem não pode ser usado ao mesmo tempo.  
São necessárias taxas mensais, trimestrais ou anuais separadas, para utilização do serviço. Para maiores detalhes, consulte seu representante de vendas da Ricoh.  

Frente :

1 2 3


