
MP 4002AD
MP 4002SP
MP 5002AD
MP 5002SP

Wielofunkcyjna, cyfrowa drukarka czarno-biała

Kopiarka Drukarka Faks Skaner

Aficio™MP
5002AD/SP

50 mono

str./min.

Aficio™MP
4002AD/SP

40 mono

str./min.



Inteligentne rozwiązania o wysokiej wydajności
Ricoh MP 4002/5002 to nowy standard wydajności - szybkie, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 

formatu A3, zapewniające niezwkle płynną pracę podczas realizacji dużych zadań, a także gwarantujące 

rozszerzone funkcje zarządzania i kontroli podczas drukowania, kopiowania oraz skanowania, dzięki 

wbudowanemu kontrolerowi GWNX w konfiguracji z dyskiem twardym. Produktywność może być zwiększona o 

moduły finiszerów, pozwalających na zaawansowaną obróbkę końcową. Dedykowane do grup roboczych 

wymagających bardzo wydajnego urządzenia. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji ułatwia czytelny panel 

dotykowy o przekątnej 9 cali, z czytnikiem USB/SD oraz możliwością personalizacji. Łatwą obsługę zapewnia 

również sterownik druku, który można dostosować do potrzeb użytkownika. Krótki czas nagrzewania oraz wydruku 

pierwszej strony, niski pobór energii oraz standardowy moduł dupleksu, sprawiają, że modele te są niezwykle 

oszczędne w użytkowaniu oraz przyjazne dla środowiska.

Niezwykle wydajne i łatwe w obsłudze 

Kontroler GWNX z funkcjami rozszerzonymi 

Rozszerzone możliwości obróbki końcowej 

Zaawansowane funkcje kontroli wydruku 

Oszczędne i ekologiczne



Urządzenia gwarantujące 
rozszerzoną funkcjonalność, bezpieczeństwo 

oraz łatwą obsługę

Intuicyjny panel dytkowy
Modele MP 4002/5002 posiadają wiele funkcji rozszerzonych, których 
obsługę ułatwia czytelny, dotykowy panel operatorski o przekątnej 9 
cali, wyposażony w czytnik USB/SD, który  umożliwia skanowanie 
oraz drukowanie z wykorzystaniem przenośnych nośników pamięci, a 
także personalizację ekranu głównego, umożliwiając tworzenie 
skrótów do określonych funkcji. Codzienna praca staje się niezwykle 
łatwa oraz przyjemna.

Zaawansowany kontroler GWNX
Wbudowany kontroler GWNX nowej generacji pozwala na uzyskanie 
zaawansowanych, roszerzonych funkcji kontroli, bezpieczeństwa 
oraz zarządzania dokumentem, w konfiguracji z dyskiem twardym. 
Zarządzanie limitami dla użytkowników oraz grup użytkowników jest 
niezwykle łatwe, co zostaje poparte szerokimi możliwościami 
raportowania.  Nowoczesny kontroler to również idealna integracja z 
oprogramowaniem dodatkowym, a także środowiskiem operacyjnym. 

Maksymalna ochrona

Bezpieczeństwo Twoich dokumentów zapewniają liczne funkcje. 
Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym kopiowaniem, szyfrowanie 
w wysokim standardzie (AES256bi, SHA2), nadpisywanie danych na 
dysku, wydruk z zatrzymaniem oraz wydruk zabezpieczony, a także 
programator czasowy odbioru faksów, to niezwykle ważne elementy 
w procesie ochrony dokumentów.

Urządzenia MP 4002/5002 zapewniają zadruk nośników o 
gramaturze do 216 g/m² , a także wydruk na kopertach bezpośrednio 
z kaset, co ma ogromny wpływ na różnorodność prac, a także 
usprawnia korespondencję seryjną tradycyjnej poczty w Twoim 
biurze.

Zwiększone możliwości obsługi nośników



Wygoda, jakość, wydajność

Nowoczesny wygląd, przyjazne użytkowanie

Nowoczesny design, smukła linia obudowy oraz stonowana kolorystyka 
sprawiają, że urządzenie idealnie dopasuje się do każdego biura. Elementy 
obudowy zostały spasowane tak, aby zapewnić jak największy komfort pracy. 
Dostęp do poszczególnych modułów jest niezwkle łatwy, a komfort obsługi 
poprawia uchylny panel umieszczony w widocznym miejscu. Zwarta budowa, 
duża wydajność oraz łatwa obsługa, to ważne atuty dla Twojej codziennej 
pracy.

Wydajne skanowanie i funkcja faksu

Modele MP 4002/5002 zapewniają wydajne, dwustronne skanowanie sieciowe, w 
trybie monochromatycznym oraz kolorowym. Dzięki możliwości skanowania do 
poczty e-mail, dysku użytkownika, folderu sieciowego oraz nośników pamięci 
przenośnej USB/SD, praca staje się niezwykle prosta, a archiwizacja oraz obieg 
dokumentów nabierają nowego znaczenia. Funkcja skanowania wzbogacona jest 
o obsługę licznych formatów: JPEG, TIFF, PDF, PDF jedno- lub wielostronicowy,
PDF archiwalny, PDF z cyfrowym podpisem, a także PDF z wysoką kompresją 
danych.  

Profesjonalna obróbka końcowa prac

Zwiększenie produktywności umożliwi Ci jeden z dwóch  dostępnych finiszerów 
zszywających o pojemności wyjściowej 1000 lub 3000 arkuszy, a także finiszer 
broszurujący o pojemności 2000 arkuszy. Do każdego z finiszerów przewidziany 
jest dziurkacz z możliwością wykonania 2, 3 lub 4 otworów, co znacznie ułatwi 
archiwizację dokumentów w każdym biurze.



Wykorzystaj możliwości

Prawdziwa innowacja

Urządzenia z serii MP 4002 oraz 5002 to innowacyjne możliwości. Funkcja 
przeglądarki internetowej bezpośrednio na ekranie głównym panelu umożliwia 
przeglądanie witryn internetowych, a także drukowanie ich treści. Programator 
prac umożliwia ustawienie czasu realizacji zadań, co przydatne jest przy plikach 
o dużej pojemności. Funkcja Auto Job Promotion pozwala na pomijanie zadań,
których realizacja mogłaby spowodować zatrzymanie kolejki wydruków, co w 
rezultacie wpływa znacząco na przepływ informacji w każdegy biurze.

Obsługa zewnętrznej klawiatury USB 

Urządzenia MP 4002/5002 pozwalają na podłączenie zewnętrznej klawiatury do 
portu USB w panelu urządzenia, lub portu USB znajdującego się w tylnej częsci 
obudowy urządzenia. Klawiatura zewnętrzna zwiększa płynność wprowadzania 
danych oraz indeksowania dokumentów, zwłaszcza przy wykorzystaniu 
systemów do elektronicznego zarządzania dokumentami oraz systemów 
archiwizacji.

Zwiększone możliwości zarządzania

Urządzenia MP 4002/5002 umożliwiają administratorom sieci sprawne 
zarządzanie  konfiguracją, monitorowanie, a także raportowanie zadań 
użytkowników oraz grup użytkowników. Możliwość ustalania limitów oraz 
przypisywanie zdefiniowanych ustawień, zwiększa kontrolę oraz obniża koszty 
użytkowania urządzenia. Konfiguracja danego modelu może zostać 
wyeksportowana do innego urządzenia z tej samej linii, oszczędzając cenny 
czas. Ustawienie adresów użytkowników, skrzynek oraz folderów  jest niezwykle 
łatwe dzięki prostemu narzędziu o nazwie Web Image Monitor.



Profesjonalne rozwiązania

Rozszerzone możliwości

Innowacyjne opcje oprogramowania wzbogacą środowisko obiegu dokumentu. 
Streamline NX to zintegrowany pakiet narzędzi do zarządzania oraz kontroli  
całego obiegu. Obejmuje bezpieczny dostęp do urządzenia, kontroli 
scentralizowanej, a także zarządzania wydrukami względem użytkownika lub 
grup roboczych.

Bezpieczny i inteligentny przepływ dokumentów

Profesjonalne pakiety oprogramowania w połączeniu z urządzeniami serii MP  4002/5002 
zwiększą bezpieczeństwo, a także możliwości zarządzania skanowanymi dokumentami. 
Dostęp do funkcji urządzenia oraz kolejki wydruków tylko po zalogowaniu, umożliwi 
oprogramowanie Card Authentication Package (CAP), a dodatkowo, odbiór prac (po 
zalogowaniu) przypisanych do określonego użytkownika umożliwia Enhanced  Locked 
Print NX (ELP). GlobalScan NX zagwarantuje inteligentne opcje skanowania, aby móc 
skanować bezpośrednio  do  żądanej  lokalizacji.  @Remote  umożliwia bieżące 
monitorowanie stanu urządzenia, co zwiększa efektywność zarządzania.

Troska o środowisko

Urządzenia MP 4002/5002 posiadają energooszczędne tryby, skrócony czas 
nagrzewania, wbudowany dupleks, a także ekologiczne kompozyty obudowy 
oraz mechanizmu, co przekłada się na niski koszt posiadania (TEC) oraz 
pozytywny wpływ na środowisko. Dodatkowo, urządzenia te są niezwykle ciche, 
co doceni każdy użytkownik.



Szeroki wachlarz możliwości w 
komunikacji biznesowej

1  Łatwy dostęp i intuicyjna obsługa dzięki   
    dotykowemu, kolorowemu panelowi LCD

2  ARDF o pojemności 100 arkuszy, 
    efektywnie obsługuje dwustronne oryginały
3 Standardowe kasety na papier (2x550 arkuszy) 

zapewniają ciągłą pracę przez długi czas, a 
także obsługę różnorodnych formatów nośników 
papieru

4  100-arkuszowa taca ręczna do obsługi   
    nośników o nietypowych wymiarach 

5 Opcjonalnie kasety na papier (2x 550 arkuszy)      
zwiększają znacznie pojemność wejściową 

6  1200-arkuszowa kaseta dużej pojemności
zwiększa wydajność Twojego biura

7  2000-arkuszowy finiszer broszurujący oraz
dziurkacz umożliwiają szeroki wachlarz obróbki
końcowej

8  125-arkuszowa taca jednopółkowa separująca    
     prace
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MP 4002AD/MP 4002SP/MP 5002AD/MP 5002SP
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

15 sekund (wersja AD)/ 19 sekund (wersja SP)

4,1 sekundy (MP4002)/ 3,5 sekundy (MP 5002)

Czas nagrzewania: 
Prędkość wykonania pierwszej 
kopii:
Prędkość wydruku ciągłego: 
Pamięć RAM:
Dysk twady:
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
Waga:
Źródło zasilania:

40 (MP 4002)/ 50 (MP 5002) stron na minutę 
512 MB (wersja AD)/ 1 GB (wersja SP)
128 GB (standard dla SP, opcja dla AD)
670 x 682 x 895 mm
85 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:

Kopiowanie wielokrotne:
Rozdzielczość:
Zoom:

Skanowanie podwójną wiązką lasera i 
wydruk elektrofotograficzny
Do 999 kopii
600 dpi
Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA (opcja dla wersji AD)

Język drukarki: Standardowo: PCL5e, PCL6, PDF
Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS

Rozdzielczość drukowania:  600 dpi
Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD,

Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX
Opcja: dwukierunkowy 1284,
Bezprzewodowa siec LAN (IEEE
802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit
Ethernet

Protokół sieciowy: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X v10.2 lub nowszy
Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Środowiska Novell® Netware®: v6.5
Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3®

SKANER (opcja dla wersji AD)

Prędkość skanowania: Pełnokolorowe: maksymalnie 31 
oryginałów na minutę z ARDF
Mono: maksymalnie 61 oryginałów 
na minutę z ARDF

Rozdzielczość: Maksymalnie: 600 dpi
TWAIN: 1 200 dpi

Rozmiar oryginału: A3, A4, A5
Format pliku: Pojendynczy i wielostrinicowy 

TIFF ,PDF, PDF/A, JPEG, 
Wysokoskompresowany PDF

Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN
Skanuj do: E-mail: SMTP, POP, IMAP4

Folder: SMB, FTP, NCP

FAKS (opcja)

Sieć: PSTN, PBX
Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi
Prędkość transmisji
Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania: 0,9 sek.
Pojemność pamięci: Standardowo: 12 MB

Maksymalnie: 44 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: A3, A4, A5, B4, B5
Pojemność wejściowa papieru: Maksymalnie: 4 400 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 3 625 arkuszy
Gramatura papieru: 52 - 220 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 1,55 kW
Tryb gotowości: 157/159/166/172 W
Tryb niskiego poboru mocy:
102/102/110/112 W
Współczynnik TEC (typowy pobór
energii elektrycznej):
2,87/2,93/3,49/3,47 kWh

OPROGRAMOWANIE

Standardowo: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opcjonalnie: GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode Font Package for
SAP, Remote Communication Gate S
Pro

OPCJE

Pokrywa
ADF handle
Kaseta 2x550 arkuszy
Kaseta dużej pojemności na 2000 arkuszy 
Kaseta boczna duże pojemności na 1200 arkuszy
Finiszer zszywający zewnętrzny na 1000 lub 3000 arkuszy
Finiszer broszurujący na 2000 arkuszy 
Dziurkacz do finiszerów
Wewnętrzna taca przesuwna segregująca
Taca jednopółkowa separująca
Taca boczna separująca
Szafka
Dysk twardy (dla wersji AD, standard w SP)
Dodatkowa pamięć RAM (dla wersji AD, standard w SP)
Karta VM Java (dla wersji AD, stadanrd w SP)
Netware
Przeglądarka internetowa
Interfejs licznika
Konwerter formatów pliku
Interfejs licznika
Uchwyt czytnika kart
Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja certyfikowana) 
Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem
Faks
Faks zdalny
Dodatkowa pamięc faksu
Obsługa dodatkowa linii Super G3

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub produkty 
są nazwami handlowymi ich 
właścicieli. Specyfikacja i 
wygląd zewnętrzny mogą ulec 
zmianie bez uprzedniej 
informacji. Kolor produktu 
może różnić się od 
przedstawionego w broszurze. 
Zdjęcia w broszurze nie są 
prawdziwymi fotografiami i w 
wyglądzie mogą pojawić się 
niewielkie różnice.
Copyright © 2014 Ricoh 
Europe PLC. All rights 
reserved. Broszura, jej 
zawartość i/lub wygląd nie 
mogą być zmieniane, 
adaptowane, kopiowane w 
części i/lub całości ani 
używane w innych 
opracowaniach bez pisemnej 
zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com
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