MP 6002/MP 7502/MP 9002
HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

OBECNÉ

Zařízení které myslí na všechno a pracuje bezpečně
Vyšší zabezpečení
Modelová řada Aficio ™ MP 6002 / MP / 7502/MP 9002 podporuje normu PDF/A s cílem usnadnit dlouhodobé ukládání dokumentů. Pro přesné
a spolehlivé ověření původu dokumentů je možné k souborům PDF
přiřadit digitální podpis. Pro vyšší ochranu dat je možné využít vyšší úroveň šifrování (AES256bit, SHA2) a dále funkce pro automatický přepis a
šifrování dat na pevném disku.

Zahřívací čas:
Doba prvního výstupu:
Rychlost tisku:
Paměť:

Rozměry (š x h x v):
Hmotnost:
Napájení:

FAX
30 / 30 / 300 sekund
3,9 / 3,2 / 2,9 sekund
60 / 75 / 90 str./min.
Standard.: 1 GB
Maximum: 1,5 GB
HDD: 250 GB
690 x 799 x 1171 mm
214 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA
Počet kopií:
Rozlišení:
Zoom:

1 - 999 kopií
600 dpi
25% - 400% (po 1 %)

TISKÁRNA
Tiskové jazyky:

Profesionální dokončování
Chcete vysokou produktivitu tisku včetně mnoha typů dokončování,
které tuto produktivitu neomezují? Toto zařízení nabízí variabilní vícenásobné skládání umožňující např. zahrnout grafy a tabulky formátu
A3 do dokumentů formátu A4. Můžete také dosáhnout profesionálního
vzhledu výsledků pomocí sešívání, vkládání krycích listů (černobílých
i barevných) a vytváření brožur.

Zkraťte prostoje mezi úlohami
Modely Aficio ™ MP 6002/MP 7502/MP 9002 nabízejí krátký čas zahřívání a rychlost tisku 60, 75 resp. 90 stran za minutu, takže i velké tiskové
úlohy jsou zpracovány velmi rychle. Ani objemné úlohy nejsou problém
mj. i díky celkové kapacitě papíru až 8300 listů.

Snižte náklady

Standard: PCL5e, PCL6, PDF
Volitelně: XPS, Adobe ® PostScript ® 3™, IPDS
Rozlišení tisku:
300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Rozhraní:
Standard: USB 2.0, SD slot
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Volitelně: Bi-directional IEEE 1284,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet
Síťové protokoly:
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (volitelně)
Windows ® XP, Windows ® Vista,
Prostředí Windows ®:
Windows ® 7, Windows ® Server 2003,
Windows ® Server 2008 / 2008R2
Prostředí Mac OS:
Macintosh OS X Native v10.2
nebo novější
Prostředí 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
Prostředí Novell ® Netware ®: v6.5
SAP® R/3 ®
Prostředí SAP® R/3 ®:

SKENER
Rychlost skenování (200 dpi): Bar./ČB jednostranně: max. 90 A4/min.
Bar./ČB oboustranně: max. 178 A4/min.
Rozlišení:
100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
Formát originálu:
A3, A4, A5, B4, B5, LT, DLT, 8K, 16K
Plocha skenování:
297 x 432 mm (12 x 17 in)
Ovladače:
Síťový TWAIN
Funkce skenování:
Do e-mailu (SMTP, POP3, IMAP4)
Do složky (SMB, FTP, URL, NCP vol.)
Na USB/SD

Snížte náklady i s těmito modely vyšší třídy. Rychle si spočítáte finanční výhody díky nízké hodnotě TEC (typická týdenní spotřeba energie),
snadnému nastavení limitů tisku, standardnímu duplexu a bezpapírového faxování. Snižte investiční výdaje i provozní náklady prostřednictvím sdílení funkce faxu s dalšími zařízeními v rámci vaší sítě (pomocí
modulů vzdáleného faxu).

Okruh (Circuit):
Kompatibilita:
Rozlišení:
Rychlost vysílání:
Rychlost modemu:
Rychlost snímání orig.:
Kapacita paměti:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
8 x 3,85 ř./mm, 200 x 100 dpi
8 x 7,7 ř./mm, 200 x 200 dpi
G3: 3 sek. (200 x 100 dpi)
2 sek. (200 x 100 dpi, JBIG)
Maximum: 33.6 Kbps
0,7 sekundy
Standard: 4 MB
Maximum: 28 MB

MP 6002
MP 7502
4002SP/MP 5002SP
MP
MP 9002
Digitální multifunkční
multifunkční
černobílá tiskárna
tiskárna
Digitální
černobílé
multifunkční
zařízení
Digitální
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PAPÍR

Kopírka
Kopírka
Kopírka

Doporučené formáty papíru: Standardní zásobníky: A3, A4, A5, B4, B5
Boční zásobník: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Vstupní kapacita papíru:
Maximum: 8300 listů
Výstupní kapacita papíru:
Maximum: 3500 listů
Gramáž papíru:
Standardní zásobníky: 52 -216 g/m2
Boční zásobník: 52 -216 g/m2

Fax
Fax
Fax

Skener
Skener
Skener

EKOLOGIE
Příkon:

Max.: 1,71 / 1,76 / 1,84 kW
Režim připravenosti: 299 / 315 / 308 W
Režim nízké spotřeby: 191 / 191 / 206 W
Režim spánku: 7,2 / 7,2 / 7,3 W
TEC (prům. týdenní spotřeba): 7,06 / 8,08 / 15,97 kW/h
Hodnoty příkonu se vztahují na modely SP.

SOFTWARE
Standardní:

Volitelný:

SmartDeviceMonitor,
Web SmartDeviceMonitor ®,
Web Image Monitor
GlobalScan NX, @Remote,
Card Authentication Package,
SAP R/3 Custom Device Type

PŘÍSLUŠENSTVÍ
velkokapacitní zásobník na 4000 listů (LCT), finišer na 2000 listů,
finišer na 3000 listů, finišer brožur 2000 listů, děrovací jednotky,
devítipřihrádkový mailbox, vkládač krycích listů, držák rozřaďovcích
listů, boční výstupní zásobník, střásačka sad, modul tandemového
propojení dvou zařízení, brožurovač Plockmatic, děrovačka GBC,
usnadňující úchyt pro ADF, bi-directional IEEE 1284, bezdrát. LAN
(IEEE 802.11a/b/g), jednotka Bluetooth, karta Gigabit Ethernet, VM
karta (pouze pro zákl. modely), modul Netware, jednotka prohlížeče
(browser), rozhraní klíčového počitadla, držák klíčového počítadla,
konvertor formátu souborů, jednotka bezpečného přepisu dat (certifikovaná), jednotka pro bezpečné kopírování, faxový modul, jednotka
připojení vzdáleného faxu, skládací jednotka, modul IPDS, modul
Unicode Font pro SAP

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Kapacita toneru: 		

Černý: 43 000 stran A4

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru,
kontaktujte místního prodejce Ricoh.

Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001
Všechny značky a názvy produktů
jsou obchodními značkami jejich
právoplatných vlastníků.
Specifikace a vzhled produktu jsou
předmětem změny bez předchozího
upozornění. Barva skutečného produktu se muže lišit od vyobrazení
v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily
mohou být odlišné.
Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC.
Všechna práva vyhrazena. Obsah
a rozvržení tohoto prospektu není
možné měnit, upravovat a kopírovat
a ani jej vkládat do jiných dokumentů
bez předchozího písemného souhlasu
společnosti Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.cz
Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce
firmy RICOH v ČR a SR
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Rozšířená produktivita pro nejvyšší třídu
Objemy různých typů informací stále rostou, a proto je výhodné mít zařízení, které maximálně zjednoduší zpracování dokumentů. Modelová řada Aficio™ MP 6002/MP 7502/MP
9002 nabízí mimořádně vysoký objem kopírování, tisku, skenování a faxování současně se
snadným dokončováním. Nyní můžete automatizovat náročné zpracování dokumentů a bez
problémů zajistit kapacity pro další nárůst jejich objemu.

Hlavní součásti zařízení
Maximální paleta funkcí pro produktivní práci
Zvyšte svou produktivitu

• Neobyčejně snadné použití
• Vysoká produktivita 60, 75, 90 str./min.
• Ekologické funkce
• Úspora energie a papíru
• Vysoká úroveň zabezpečení dokumentů

Urychlete svůj pracovní postup: první výtisk za méně než 3,9 sek.;
barevné skenování rychlostí 178 str./min. (oboustranné originály na jeden
průchod skenerem) nebo 90 str./min. (jednostranné originály) ve vysoké
kvalitě 200 dpi; boční zásobník papíru pro další typy papíru.

Usnadněte si ovládání
Na dotykovém displeji si můžete sami definovat vlastní domovskou obrazovku podle svých požadavků. Přechod na tuto obrazovku lze jednoduše provést stisknutím tlačítka Home (Domů). Příležitostní uživatelé mohou tisknout pomocí slotu SD/
USB umístěného přímo na ovládacím panelu.

Používejte moderní distribuci dokumentů
Usnadněte si skenování velkého množství dokumentů. Využijte rychlého jednostranného nebo oboustranného skenování. Užijte si pohodlí funkcí skenování do e-mailu, skenování do složky a skenování
na FTP / URL. Zrychlete distribuci dokumentů pomocí aplikace pro inteligentní skenování - GlobalScan NX. Zefektivněte celkově správu vašich dokumentů pomocí integrovaných aplikací systému
Streamline NX ®.

Spravujte své zdroje efektivně
Efektivnější správa zdrojů a podpora úsporného tisku je možná i díky informační obrazovce, na
které se zobrazují důležité zprávy pro administrátora a údaje ekologického počitadla. Toto počitadlo
ukazuje uživatelům jejich tiskový výstup včetně nastavení. U modelů Aficio™ MP 6002/MP 7502/
MP 9002 můžete rovněž nastavit objemové limity tisku pro jednotlivé uživatele / skupiny a mít tak
provozní náklady pod kontrolou.

Využijte prohlížeč
Vyhledávejte požadované zdroje a tiskněte kompatibilní webové stránky a další on-line materiály pomocí volitelného prohlížeče. Ušetřete čas využitím sekvenčního číslování (bates numbering), což je
další silný rys, který automatizuje proces bezpečného označení stránek. Tato funkce je ideální např.
pro právnické firmy, které potřebují přesné sekvence číslování.
1

Snadný přístup a intuitivní ovládání přes barevný
LCD displej, uživatelsky nastavitelná vlastní
domovská obrazovka, integrovaný slot SD/USB

2

Standardní zásobníky papíru na celkem 4200 listů
k zamezení častého doplňování papíru

Zjednodušte si správu samotného zařízení
Modely Aficio ™ MP 6002/MP 7502/MP 9002 nabízí mnoho pokročilých nástrojů pro vlastní správu. Spořič energie pomáhá snížit spotřebu
energie a provozní náklady, nástroj @Remote výrazně ušetří čas pomocí dálkové správy zařízení, aplikace Web Image Monitor kontroluje
on-line stav zařízení a Equitrac Office™ vám pomůže alokovat náklady
na konkrétní uživatele.

3

Finišer brožur s výstupní kapacitou 2000 listů,
standardní sešívačkou na 50 listů a děrovací
jednotkou pro variabilní dokončování

4

Standardní boční zásobník na 100 listů, který
zvládne širokou škálu formátů a typů papíru až do
gramáže 216 g/m2

5

Jednotka vícenásobného skládání nabízí šest
různých typů skládání: 2-sklad, Z-sklad, 3-sklad
(rozkládací a skládací dopis) a 4-sklad (vložený
a dvojtý paralelní sklad)

6

Vkládač krycích listů umožňuje přidávat
k vytištěným sestavám černobílé i barevné
krycí listy a rozšiřuje tak možnosti tvorby
profesionálních dokumentů

7

K zařízení můžete připojit externí USB klávesnici
a podstatně tak zjednodušit a zrychlit ovládání
zařízení

8

Volitelný boční velkokapacitní zásobník na 4000
listů výrazně zvyšuje celkovou kapacitu papíru

