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Najwyższa możliwa produktywność
Każdego dnia w Twojej firmie pojawia się ogromna ilość różnych informacji. Potrzebujesz rozwiązania,
które ułatwi przetwarzanie każdego dokumentu. Najnowsze urządzenia Ricoh Aficio™MP 6002/MP 7502/
MP 9002 firmy Ricoh pozwolą Ci w prosty i szybki sposób kopiować, drukować, skanować i faksować
duże ilości dokumentów. Jeżeli Twoja firma każdego dnia drukuje ogromne ilości dokumentów i
przetwarza duże ilości informacji to możesz być pewien, że te urządzenia pozwolą Ci nie tylko uprościć
wszystkie procesy związane z drukiem, ale również zapewnią im najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Nowoczesny, intuicyjny i w pełni personalizowany panel dotykowy
Najwyższa produktywność: 60, 75, 90 stron na minutę
Innowacyjne funkcje, które pozwolą Twojej firmie dbać o środowisko naturalne
Zdumiewająca oszczędność energii w tej klasie urządzeń
Doskonała ochrona dokumentów Twojej firmy dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa

Funkcjonalności, które pozwolą Ci
pracować szybciej i wydajniej

Zwiększona wydajność
Pracuj szybciej: pierwszą kopię uzyskasz w czasie krótszym niż 3,9
sekundy; dwustronne skanowanie dokumentów pozwoli Ci na uzyskanie
prędkości 178 obrazów na minutę, a taca ręczna da Ci możliwość
wykorzystania szerokiej gamy papierów.

Nowy wymiar personalizacji
Duży, kolorowy, intuicyjny i Twój własny. Taki jest najnowszy panel w
urządzeniach Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002. Każdy użytkownik
może w prosty i szybki sposób dopasować panel urządzenia pod
funkcje, z których korzysta najczęściej, a dzięki prostej funkcji
kopiowania ustawień może go mieć na każdym urządzeniu Ricoh w
Twojej firmie.

Zarządzaj cennymi zasobami
Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest
monitorowanie aktualnie ponoszonych kosztów. Dzięki nowym
urządzeniom Ricoh staje się to znacznie prostsze. Nowa, innowacyjna
funkcja pozwala na wyświetlenie na panelu najważniejszych informacji
takich jak np. procent wydruków dwustronnych w całości czy ilość
zużytego papieru. Administratorzy mogą skorzystać z dedykowanych
ustawień do ograniczania liczby wydruków na użytkownika lub grupę
użytkowników. Wszystko w sposób prosty, intuicyjny i czytelny.

Osiągnij trwałe korzyści
W urządzeniach MP 6002 i MP 7502 wysoki poziom wydajności idzie w
parze z wieloma korzyściami ekologicznymi. Większość funkcji nowych
urządzeń została zaprojektowana z myślą o efektywnym i ekologicznym
miejscu pracy. Przykładem jest funkcja szybkiego wybudzania z trybu
uśpienia, która pozwala na regularną oszczędność energii, ale
jednocześnie stawia urządzenie w pełnej gotowości w zaledwie kilka
sekund.

Optymalizacja wydajności
Przyspieszone wejście, przetworzenie i wyjście
Niezawodne przetwarzanie dużej ilości dokumentów w Aficio™MP 6002/
MP 7502/MP 9002 to tylko początek. Każde z tych urządzeń
przygotowane jest na wielofunkcyjne przetwarzanie najróżniejszych
typów dokumentów i informacji - każdego dnia. Drukowanie,
skanowanie, faksowanie i kopiowanie to tylko podstawowe funkcje.
Jeżeli dołączysz do urządzenia dedykowane opcje to stanie się ono
firmowym centrum dystrybucji informacji oraz produkcji profesjonalnie
wyglądających dokumentów.

Zredukuj czas oczekiwania
Urządzenia Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 to najkrótszy czas
nagrzewania i duże prędkości druku - 60, 75 lub 90 stron na minutę,
dzięki czemu prace o dużej ilości stron zostaną wykonane w mgnieniu
oka. Chcesz wydrukować bardzo duży nakład? Nie ma problemu. Dzięki
imponującej pojemności wejściowej 8300 arkuszy nie będziesz musiał
martwić się o ciągłe dokładanie papieru.

Redukuj koszty
Najnowsze urządzenia Ricoh pomogą Ci obniżyć koszty. Szybko
zorientujesz się jak korzystne staje się posiadanie niskiej konsumpcji
energii (TEC), ustawienia limitów wydruków, druk w dupleksie czy
chociażby faksowanie bez papieru. Oszczędź sobie niepotrzebnych
wydatków i kosztów operacyjnych dzięki funkcji Remote Fax, która
pozwoli na udostępnienie faksu na innym urządzeniu Ricoh w Twojej
sieci.

Popraw wydajność
Usprawnij swój obieg dokumentów
Dzięki naszym rozwiązaniom Twoja praca będzie łatwiejsza i szybsza.
Wykorzystaj ultraszybkie skanowanie dokumentów (178 obrazów na
minutę) do zarchiwizowania dużej ilości dokumentów w parę chwil.
Funkcje skanowania do e-maila, folderu i FTP/URL pozwolą Ci
usprawnić i zautomatyzować procesy dokumentowe pomiędzy działami.
Potrzebujesz czegoś więcej? GlobalScan NX pozwoli Ci wykorzystać
możliwości inteligentnego skanowania, a Streamline NX® pozwoli
komfortowo zarządzać całym workflow.

Całkowicie nowe możliwości
Opcjonalny moduł przeglądarki internetowej daje Ci możliwość
przeglądania i drukowania różnych stron www oraz innych materiałów
online. Z myślą o specyficznych sektorach rynkowych t.j. administracja
czy farmaceutyka wyposażyliśmy nasze urządzenia w innowacyjne
rozwiązanie jakim jest Numeracja Bates'a. Narzędzie to pozwoli
całkowicie zautomatyzować proces numeracji dokumentów.

Uprość administrację
Urządzenia Aficio™ MP 6002/MP 7502/MP 9002 oferują zaawansowane
narzędzia zarządzania: Power Consumption Measurement pomaga
zredukować zużycie energii i koszty z nią związane; @Remote pozwala
zaoszczędzić czas poprzez zdalne zarządzanie urządzeniami; Web
Image Monitor sprawdza online stan Twoich urządzeń wielofunkcyjnych
a Equitrac Office™ umożliwia alokację kosztów do określonych
użytkowników.

Bezpieczeństwo i wszechstronność
Najwyższe standardy bezpieczeństwa
Przejmij kontrolę. Dzięki funkcji "Kontrola nieautoryzowanego
kopiowania" zwiększa się bezpieczeństwo dokumentów poprzez
zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu poufnych dokumentów.
Popraw bezpieczeństwo swoich danych dzięki Enhanced Encryption
Level AES256bit oraz szyfrowaniu SHA2. Zabezpiecz firmową książkę
adresową, dane autentyfikacji i dane tymczasowe dzięki Automatic Data
Overwrite. Opcja szyfrowania danych na HDD pozwoli Ci zapobiec
możliwemu wyciekowi danych.

Pewność stałej zgodności
Zaawansowane urządzenia wielofunkcyjne obsługują standardy PDF/A,
które ułatwiają długoterminowe przechowywanie dokumentów. Jeżeli
potrzebujesz większej pewności, to do każdego pliku PDF możesz
dodać podpis elektroniczny. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
chronią przed nieautoryzowanym dostępem do dokumentów i
przychodzących faksów. Dostęp do katalogów e-maili i faksów możesz
kontrolować poprzez autoryzację użytkownika.

Profesjonalna obróbka końcowa
Chcesz uzyskać najwyższą wydajność - czemu nie dołączyć do tego
obróbki końcowej? Nasza unikalna opcja multi-fold pozwala Ci na
składanie np. wykresów i tabel w formacie A3 do całej dokumentacji
formatu A4. Możesz również tworzyć profesjonalnie wyglądające
dokumenty, które po odpowiednim zszyciu i dodaniu okładki stworzą
niepowtarzalną broszurę. Czas na krok naprzód - wyeliminuj
outsourcing, nasze urządzenia zadbają o wszystko.

Szerokie portfolio możliwości dla Twojej
komunikacji biznesowej

1 Prosta obsługa za pomocą kolorowego,
intuicyjnego panela z konfigurowaną stroną
główną, przycisk home i gniazdo SD/USB
2 Standardowa 4200-arkuszowa kaseta na
papier, której nie trzeba często uzupełniać
dzięki czemu można utrzymać wysoką
wydajność przez cały czas
3 2000-arkuszowy finiszer oraz 50-stronicowy
dziurkacz umożliwiają profesjonalne złożenie
zestawów
4 Standardowa 100-arkuszowa taca ręczna daje
możliwość użycia papieru do 216 g/m2

5 Opcja multi-fold obsługuje 6 wzorów składania
umożliwiając kreatywne rozwiązania
drukowania: składanie na 2, składanie w Z,
składanie 3-pozycyjne (wewnątrz i na
zewnątrz), składanie 4-pozycyjne (okienkowe i
składanie podwójne równoległe)
6 Opcja podajnika wrzutek: dodaj wartość Twoim
dokumentom poprzez włożenie zadrukowanych
kolorowych arkuszy/okładek
7 Zewnętrzna klawiatura USB uprości Twoją
pracę w trakcie skanowania i nadawania nazw
oraz indeksowania dokumentów dla
elektronicznego zarządzania dokumentami
(EDM) lub archiwizacji
8 4000-arkuszowa kaseta dużej pojemności A4
oszczędzi Twój czas

MP 6002/MP 7502/MP 9002
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

FAKS

OGÓLNE
Czas nagrzewania:

30/30/300 sekundy

Sieć:

PSTN, PBX

Prędkość wykonania pierwszej
kopii:
Prędkość wydruku ciągłego:

3,9/3,2/2,9 sekundy

Kompatybilność:

ITU-T (CCITT) G3

Rozdzielczość:

8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi
8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi

Pamięć:

Standardowo: 1 GB
Maksymalnie: 1,5 GB

Prędkość transmisji:

G3: 3 sekund (200 x 100 dpi) 2
second(s) (200 x 100 dpi, JBIG)

Dysk twardy:

250 GB

Prędkość modemu:

Maksymalnie: 33,6 Kbps

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

690 x 799 x 1 171 mm

Prędkość skanowania:

0,7 sek.

Waga:

214 kg

Pojemność pamięci:

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Standardowo: 4 MB
Maksymalnie: 28 MB

60/75/90 stron na minutę

OBSŁUGIWANY PAPIER

KOPIARKA

Zalecany rozmiar papieru:

Standardowa/e kaseta/y na papier: A3,
A4, A5, B4, B5
Taca ręczna: A3, A4, A5, A6, B4, B5,
B6

300 dpi

Pojemność wejściowa papieru:

Maksymalnie: 8 300 arkuszy

Od 25% do 400% co 1%

Pojemność wyjściowa papieru:

Maksymalnie: 3 500 arkuszy

Gramatura papieru:

Standardowe kasety na papier: 52 216 g/m²
Taca ręczna: 52 - 216 g/m²

Proces kopiowania:

Poczwórna laserowa wiązka
skanująca, drukowanie elektrofotograficzne

Kopiowanie wielokrotne:

Do 999 kopii

Rozdzielczość:
Zoom:

DRUKARKA
Język drukarki:

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

Rozdzielczość drukowania:

300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,
200 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 (Opcja)

Środowiska Windows®:

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

Środowiska Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.2 lub
nowszy

Środowiska UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.
10
HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L V5.3, V6.1, V7.1

Środowiska Novell® Netware®:

v6.5

Środowiska SAP® R/3®:

SAP® R/3®

SKANER
Prędkość skanowania:

Pełnokolorowe: Maksymalnie 90
oryginałów na minutę
Czarno-białe: Maksymalnie 90
oryginałów na minutę

Rozdzielczość:

Maksymalnie: 300 dpi

Rozmiar oryginału:

A3, A4, A5, B4, B5

Sterowniki standardowe:

Sieciowy TWAIN

Skanuj do:

E-mail, Folder, USB, Karta SD

EKOLOGIA
Pobór mocy:

Maksymalnie: 1 710/1 760/1 840 W
Tryb gotowości: 299/315/308 W
Tryb niskiego poboru mocy:
191/191/206 W
Tryb uśpienia: 7,2/7,2/7,3 W
Współczynnik TEC (typowy pobór
energii elektrycznej): 7,06/8,08/15,97
kW/h

OPROGRAMOWANIE
Standardowo:

SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opcjonalnie:

GlobalScan NX, Card Authentication
Package, @Remote, SAP R/3 Custom
Device Type

OPCJE
ADF handle, 4,000-arkuszowa kaseta LCT, finiszer na 2 000 arkuszy,
Finiszer na 3000 arkuszy, Finiszer broszurujący na 2000 arkuszy,
dziurkacz, 9-cio półkowy mailbox, Pokrywa podajnika wrzutek, Zespół
podajnika papieru z indeksami, Taca kopii, Zespół wyrównywarki, Opcja
tandemu, Moduł broszurujący, GBC StreamPunch™ III (dziurkowanie do
bindowania), dwukierunkowy 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet, Karta VM (tylko modele bez SP), Netware,
moduł Browsera, Interfejs licznika, konwerter formatów pliku, interfejs
licznika, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja
certyfikowana), Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Moduł
połączenia faksu, Opcja faksu, Moduł multi-folding, usunąć unit, Zestaw
czcionek Unicode dla SAP'a

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Pojemność tonera:

Czarny: 43 000 wydruków

Tryb niskiego poboru mocy zastosowany jest w modelach SP.
W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

Certyfikat ISO9001, certyfikat
ISO14001, certyfikat
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 © 2012 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adoptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.
www.ricoh-europe.com

Więcej informacji,
prosimy o kontakt

