TECHNICKÉ
PARAMETRY

Bezpečnost především
KOPÍRKA
Kopírovací proces:

Modely MP C6501/MP C7501 jsou vybaveny paletou pokročilých bezpečnostních
funkcí, čímž splňují podmínky ochrany dat vašeho pracovního prostředí.
• Ochrana před neoprávněných přístupem a ověřování uživatelů
• Ochrana před průmyslovou špionáží a únikem informací díky funkci
několikanásobného výmazu dat na pevném disku bezpečnostním modulem
• Šifrování dat na pevném disku – při zcizení HDD nedojde k odhalení citlivých
informací
• Filtrace přístupu k zařízení na základě IP adres, rovněž šifrování komunikační
cesty mezi PC a zařízením
• Modul ochrany dat brání kopírování chráněných výtisků

Expert na dokončování
I nejnáročnější požadavky uživatelů lze snadno zvládnout díky dokončovacím
možnostem zařízení MP C6501/MP C7501. Od sešívání, děrování, krycích listů,
kapitol až po tvorbu brožur, kroužkové vazby a skládání do celkem šesti druhů
skladu, tím máte k dispozici řešení bez jakýchkoliv kompromisů.

elektrofotografický tisk s interním 		
přenosovým válcem
Rychlost kopírování: MP C6501 černobíle: 65 stran za minutu
MP C6501 barevně: 60 stran za minutu
MP C7501 černobíle: 75 stran za minutu
MP C7501 barevně: 70 stran za minutu
Rozlišení:
600 dpi
Nastavení počtu kopií: 1 - 9999
Zahřívací čas:
60 s
Čas první kopie:
MP C6501 černobíle:
5,7 s
MP C6501 barevně:
7,5 s
MP C7501 černobíle:
4,9 s
MP C7501 barevně:
6,4 s
Zoom:
25 – 400 % (v 1% krocích)
Kapacita paměti:
standardně:
2 GB + 320 GB HDD
		
(sdíleno)
Kapacita papíru:
standardně: zásobníky 2 x 1100 listů
		
zásobníky 2 x 550 listů
		
boční zásobník 100 listů
maximum:
7400 listů
Výstupní kapacita:
standard:
500 listů
maximum:
4150 listů
Rozměry papíru:
A6 – A3+ (305 x 458 mm)
Gramáž papíru:
zásobník papíru (1-2): 52 – 216 g/m2
zásobník papíru (3):
52 – 256 g/m2
boční zásobník:
52 – 300 g/m2
duplex:
60 – 216 g/m2
Uživatelské kódy:
500
Rozměry (šxdxv):
750 x 850 x 1230 mm
Hmotnost:
max. 298 kg
Napájení:
220 – 240 V, 50/60 Hz
Příkon:
provoz:
max. 2,4 kW
režim úspory energie:
MP C6501:
max. 236 W
MP C7501:
max. 294 W
TISKÁRNA

Do formátu A3+ a gramáže až 300 g/m2

Procesor:
Rychlost tisku:
		

Intel® Pentium® M 1,4 GHz
MP C6501 černobíle: 65 stran za minutu
MP C6501 barevně: 60 stran za minutu
MP C7501 černobíle: 75 stran za minutu
		
MP C7501 barevně: 70 stran za minutu
Tiskové jazyky:
standardně:
PCL5c, PCL6, XPS
volitelně:
Adobe ® PostScript ® 3™
Rozlišení:
maximum:
1200 x 1200 dpi
Rozhraní:
standardně:
USB 2.0, Ethernet
		
10Base-T/100Base-TX
volitelně:
paralelní IEEE 1284
		
Bluetooth, WiFi IEEE 802.11a/g
		
1000Base-TX Ethernet
Síťové protokoly:
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Podporovaná prostředí:		
Windows® 2000/XP/ Vista
		 Windows 7/Server 2003 /Server 2008
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
RedHat ® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh 8.6 - 9.2x
MacOS X v10.1 (nativní režim)
SAP® R/3® (3.x a novější), mySAP, ERP2004

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce
firmy RICOH v ČR a SR

SKENER
černobíle (simplex): 82 stran za minutu
černobíle (duplex): 125 stran za minutu
barevně (simplex): 70 stran za minutu
barevně (duplex): 115 stran za minutu
Rozlišení:
600 dpi
Formát originálu:
A5 – A3+ (297 x 432 mm)
Výstupní formát:
PDF/HiPDF/JPEG/TIFF
Ovladače:
síťový, TWAIN
Scan to e-mail:
pomocí protokolů TCP/IP a SMTP
Max. počet adresátů: 500 na jednu operaci
Max. kapacita adresáře: 2000
Adresáře:
přes LDAP nebo lokálně na HDD
Skenování do složek: SMB, FTP, NCP (s přihlášením)
Cíle:
max. 50 složek na úlohu

Rychlost skenování:

Rychlé a výhodné
barevné řešení

SOFTWARE
Standardně:
Volitelně:

App2Me, SmartDeviceMonitor™,
Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor
doc-Q-manager, doc-Q-route,
DeskTopEditor for Production
FAX (volitelné)

Obvod:
Kompatibilita:
Modemová rychlost:
Rozlišení:
Metody komprese:
Rychlost skenování:
Kapacita paměti:
Zálohování paměti:

PSTN, PBX
ITU-T G3, T.37, T.38
max. 33,6 kbps
200x100, 200x200 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
0,7 s (A4, SEF)
12 MB
1 hodina
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Velkokapacitní zásobník papíru RT43 (4000 listů)
Velkokapacitní zásobník papíru A3+ RT4000 (2000 listů)
Vkládač krycích listů
Finišer SR5000 (3000 listů, sešívání 100 listů)
Finišer SR4030 (3000 listů, sešívání 50 listů)
Finišer brožur SR4040
(2.000 listů, sešívání 50 listů, brožury 15 listů)
Kroužkový vazač RB5000
Děrovač GBC Stream Punch™
Skládací jednotka FD5000 ( 6 druhů skladu)
Střásací jednotka pro SR4030/4040
Výstupní zásobník
Mailbox CS391 (9x100 listů)
Děrovací jednotka (2/4 otvory)
Bezpečnostní modul
Modul ochrany proti kopírování
Šifrovací modul dat HDD
Konvertor formátu souborů
Tandemové propojení dvou strojů
Modul Adobe ® PostScript ® 3™
Přídavná G3 linka
Paralelní rozhraní IEEE1284
Bezdrátové připojení IEEE 802.11a/g
Karta Ethernet 1000Base-TX
Bluetooth
Softwarová řešení

Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001
Všechny značky a názvy produktů
jsou obchodními značkami jejich
právoplatných vlastníků.
Firma RICOH potvrzuje, že tento
produkt splňuje stanovy Energy
Star pro hospodárnost s elektrickou
energií.
Tento produkt splňuje nařízení EU
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances, platné od července 2006).
Specifikace a vzhled produktu jsou
předmětem změny bez předchozího
upozornění. Barva skutečného
produktu se může lišit od vyobrazení
v prospektu.

www.ricoh.cz

Sprinter
ve vašich barvách

Vybraná společnost…

Vysoká produktivita v barvě

Profesionální barvy bez kompromisu

Nastal čas na revoluci ve tvorbě barevných dokumentů. Modely MP C6501/MP C7501 jsou

Modely MP C6501/MP C7501 nabízejí díky nejmodernějším
technologiím neobvyklou registraci barev při rozlišení 1200 dpi.
Nový PxP™ toner přináší kvalitu nové generace. Díky jeho miniaturním, přesto však pravidelným částicím je možno reprodukovat
i ty nejjemnější linky bez dopadu na sytost obrazu. Máte možnost
výběru mezi Ricoh a EFI Fiery ® tiskovým kontrolerem, který
nabízí pokročilou správu barevných profilů.

jedinečnou kombinací výjimečné rychlosti, kvality výstupu a nepřekonatelné flexibility při práci
s tiskovými médii. Zjednodušte svůj pracovní proces díky široké paletě pokročilých, přesto však
intuitivních nástrojů a rozšíření. Ušetříte tak čas a prostředky při současném zrychlení tvorby
dokumentů v rámci vaší společnosti. Modulární a rozšiřitelné – to jsou synonyma pro řadu

Neobyčejně jednoduchá obsluha
• Velký dotykový LCD displej s ergonomicky rozloženými
nejpoužívanějšími funkcemi
• Intuitivní obsluha: žádné zdlouhavé školení
• Animovaná nápověda v případě nestandardních stavů
• Zásobníky s madly pro snadné otevírání
• Rychlá a jednoduchá výměna spotřebního materiálu

MP C6501/MP C7501, barevná řešení, která jsou ekonomicky životaschopná pro kanceláře
s omezenými rozpočty, ale přitom potřebují rychle kvalitní výstupy.

• Plnohodnotná multifunkčnost:
kopírování, tisk, skenování a faxování (volitelné).
• Vysoká produktivita: až 70 str./min. (barevně), 75 str./min. (černobíle)
• Jednoprůchodové duplexní skenování:
až 115 str./min. (barevně) a 125 str./min. (černobíle)
• Maximální vstupní kapacita papíru 7400 listů (A4)
• Pokročilé bezpečnostní prvky
• Neobyčejně snadná obsluha

Široká paleta médií
Pro tisk vašich tiskových dokumentů, zpráv, letáků a prospektů je díky
podpoře různých médií MP C6501/
MP C7501 ideálním pomocníkem. Bez
problémů zvládne média až do formátu
A3+ s gramáží do 300 g/m2, stejně jako
průsvitný papír a fólie. Nemusíte držet
zásoby předtištěných materiálů – můžete
si snadno tvořit své vlastní.

App2Me ready
Modely MPC6501/MP7501 již obsahují ve standardní výbavě předinstalovanou softwarovou aplikaci App2Me. App2Me pracuje s widgety
(zkratka window gadget), čili malými aplikacemi, jež jsou nainstalovány na klientském počítači, notebooku nebo telefonu a každá z nich provádí určitou funkci (např. tisk, skenování, sledování zařízení). Aplikace
App2Me zajišťuje, aby každý uživatel měl snadný přístup k informacím
a funkcím, které nejvíce potřebuje. Kdykoliv tak máte přístup k nejnovějším aplikacím, které jsou k dispozici.

Obrázek není skutečnou fotografií a může
se v podrobnostech poněkud lišit od skutečnosti.

Ochrana životního prostředí
Stejně jako ostatní produkty jsou i modely MP
C6501/MP C7501 příspěvkem k životnímu prostředí:

• použití netoxických materiálů a jejich plná
recyklace
• tonery s nízkoenergetickou výrobou
• krátký zahřívací čas a ultra krátký čas první
kopie
• kompatibilita s Energy Star
• čistý a tichý provoz

