Duże możliwości tworzenia
profesjonalnych dokumentów
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MP 7500

Tworzenie profesjonalnych dokumentów
w centrach reprograficznych to
oszczędność na przyszłość
Spełnienie nawet najbardziej wyszukanych wymagań klienta jest kluczowe, szczególnie w dobie
narastającej konkurencji. Aficio™MP 7500 firmy Ricoh pomoże osiągnąć sukces: wysoka
produktywność przy wydrukach na żądanie, zaawansowane funkcje obróbki końcowej dokumentów,
wysoka niezawodność – to synonim tego urządzenia, dla środowisk takich jak centra reprograficzne
czy usługi. Nasz system jest tak zaprojektowany, aby łatwo się integrował z istniejącą infrastrukturą
i spełniał kompletnie wymagania dotyczące zarządzania dokumentami. Dodatkowo oferujemy
ponadprzeciętne możliwości bezpiecznego tworzenia i transmisji dokumentów, połączone
z możliwością dostosowania maszyny do potrzeb konkretnego użytkownika. Aficio™MP 7500:
inwestycja w przyszłość, w nowe postrzeganie produktywności.
• Niezawodna praca z prędkością 75 stron na minutę
• Skanowanie dwóch stron oryginału jednocześnie
• Łatwy interfejs użytkownika, zdalna obsługa i monitorowanie
• Tryb uproszczonego panela
• Zaawansowana obróbka końcowa: podawanie okładek, impozycja, zszywanie,
dziurkowanie, tworzenie broszur
• Duża trwałość, dzięki komponentom o wydłużonej żywotności

Tworzenie większych nakładów
dokumentów w krótszym
czasie z największą łatwością
Optymalizacja obiegu dokumentów jest bardzo łatwa przy użyciu Aficio™MP 7500.
Kompletne połączenie wielu funkcjonalności w jednym urządzeniu, przekłada się na
uproszczenie sposobu pracy oraz tworzenie dokumentów w najbardziej efektywny
sposób. Intuicyjna obsługa, najwyższa nieprzerwanie jakość wydruku i kompaktowa
budowa: wyjątkowe możliwości, niezależnie od potrzeb.
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Najlepsza z możliwych jakość wydruku
Wraz z najlepszą na rynku jakością wydruku zapewniamy największą satysfakcję
klienta. Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi zapewnia nienaganną jakość kopii/wydruku
w każdym momencie. Aby uzyskać tą wyjątkową jakość dostępne jest
5 oryginalnych trybów oraz 3 tryby dostosowania obrazu.

2 x 155

Inteligentne archiwizowanie prac dla drukowania
na żądanie
Skanuj dokumenty, przechowuj je i ponownie użyj do szybkiego drukowania na
żądanie. Możliwe jest nawet skanowanie ich do e-maila, w przypadku, gdy chcesz
dostarczyć je klientowi w postaci cyfrowej.

550 arkuszy

550 arkuszy

Cover interposer
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Ponadprzeciętny wygląd dokumentów:
składanie do Z i dziurkowanie do bindowania

SR841

SR970

SR4000

Oferujemy naszemu Klientowi możliwiść dołączania wykresów i tabel w formacie A3 do
dokumentów w formacie A4. Opcja składania do Z pozwala na zrobienie tego w sposób
łatwy i poręczny. Unikalny system GBC StreamPunch™ III zapewnia profesjonalne
dziurkowanie dla dziewięciu najpopularniejszych standardów bindowania.
Z-folder
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Intuicyjna obsługa
Prosta odpowiedź na kompleksowe prace: Aficio™MP 7500. Nie ma potrzeby studiowania
skomplikowanych instrukcji, czy posiadania zaawansowanej wiedzy o komputerach. Dzięki
dużemu, przyjaznemu użytkownikowi panelowi dotykowemu, łatwemu interfejsowi oraz prostej
opcji wyboru adresu urządzenie Ricoh eliminuje złożoność każdego zadania drukowania,
kopiowania czy skanowania. Wszystkie funkcje są łatwo dostępne dzięki intuicyjnej obsłudze
i uproszczonemu trybowi wyświetlacza.

Możliwość dostosowana do indywidualnych
preferencji użytkownika
Systemy Aficio™ są wyposażone w unikalną wbudowaną architekturę Embedded
Software Architecture™, która jest innowacyjną platformą opartą o aplikację Java™
(J2ME™), co pozwala na szeroko pojęte dostosowanie urządzenia do potrzeb każdego
użytkownika. Poprzez użycie specyficznych aplikacji urządzenia Aficio™ zapewniają
osiągnięcie całkowitej integralności w Twoim otoczeniu biurowym. Aby zasięgnąć
więcej informacji patrz: www.ricoh-developer.com.

Uproszczona produkcja dokumentów
Aby pomóc Ci sprostać obecnym jak i przyszłym potrzebom w produkcji dokumentów,
Ricoh oferuje nowoczesne rozwiązania systemowe *.
• zmień tryb pracy na wygodniejszy i szybszy sposób opisu zadań, oparty o Internet
• zwiększona kontrola dzięki zaawansowanej metodzie zarządzania wydrukami
• edycja, poprawianie błędów, łączenie i zarządzanie dokumentami z Twojego biurka
• urządzenie zaprojektowane do szbkiego przetwarzania wydruków masowych
• monitorowanie kosztów dzięki szerokiej gamie opcji do zliczania i raportowania
• przekierowuje wydruki automatycznie do najwłaściwszego i najbardziej
efektywnego urządzenia
• drukowanie z użyciem SCS/IPDS, pełna funkcjonalność drukowania z mySAP™ ERP
i IBM® System i5™
* Aby uzyskać więcej informacji o tych rozwiązaniach prosimy o skontaktowanie się z naszym przedstawicielem handlowym.

0 arkuszy
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Niezakłócony przepływ prac
Niezależnie od rozmiaru i złożoności prac Aficio™MP 7500 utrzymuje najwyższy poziom
swojej wydajności. Papier może być podawany z 4 różnych źródeł, włączając w to
kasetę dużej pojemności na 4000 arkuszy. Poprzez możliwość dodawania papieru
podczas pracy minimalizuje się niepotrzebne przerwy.
4000 arkuszy

W trosce o środowisko
Tak jak wszystkie produkty Ricoh Aficio™MP 7500
odzwierciedla zaangażowanie firmy Ricoh w ochronę
środowiska poprzez zastosowanie materiałów nietoksycznych,
oraz nisko energetyczną produkcję tonerów. Znaczące
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej udało się osiągnąć
również dzięki nowym trybom oszczędzania energii.
* Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej EU RoHS (o ograniczaniu użycia
substancji niebezpiecznych, wchodzącej w zycie w lipcu 2006).

Nieporównywalna produktywność
Aby poprawić wynik drukowania potrzebujesz
urządzenia, które wesprze Cię w każdy sposób:
od organizacji obiegu dokumentów po optymalne
wykonywanie prac, potrzebujesz prostego,
ale zarazem kompleksowego rozwiązania.
Zaprojektowane przez Ricoh z myślą o
użytkowniku urządzenie Aficio™MP 7500
umożliwia wykonanie najbardziej złożonych
prac. Niezawodne i bezpieczne, niezależnie
od rodzaju dokumentu wejściowego;
urządzenie to zapewni wykonanie
niepowtarzalnego wydruku!

Zaprojektowane z myślą o
niezawodnej pracy przez
długi czas
Możliwość ciągłej, szybkiej pracy wymaga
niezawodności wszystkich Twoich urządzeń.
Zbudowany, aby sprostać wszystkim Twoim
wymaganiom Aficio™MP 7500 nigdy Cię nie
zawiedzie. Wystarczy dostarczyć oryginały i
pozwolić systemowi pracować bez konieczności
ciągłego doglądania jego pracy.
• zaprojektowany do najbardziej wydajnej pracy
w wysokich nakładach
• bez potrzeby regularnego monitorowania,
sterowanie pracą urządzenia z własnego biurka

Przestronna produktywność
przy codziennej pracy i
okresowym spiętrzeniu zadań

Aficio™MP 7500 daje możliwość skorzystania
z szerokiej gamy opcji obróbki końcowej on-line.
Możliwe jest nawet połączenie dokumentów
w formatach A4 i A3.

Tworzenie broszur A5 i A4 o przyciętym brzegu
i grzbiecie książkowym na żądanie.

Używając Aficio™MP 7500 masz natychmiast
możliwość sprostania wszystkim wymaganiom.
Długi czas oczekiwania przechodzi do historii,
ponieważ nasze urządzenie potrzebuje zaledwie
30 sekund, aby było gotowe do pracy i generuje
wydruki z szybkością 75 stron na minutę. System
automatycznie przełącza się, aby korzystać
z kolejnej tacy papieru, gdy ta będąca obecnie
w użyciu jest już pusta. Dzięki ogromnej
pojemności - 8300 arkuszy papieru, możliwe
jest sprawne zarządzanie pracą w biurze.
• drukowanie dwustronne tak szybkie
jak jednostronne
• skanowanie obu stron oryginału przy jednym
przejściu papieru
• podwójna prędkość drukowania, poprzez
połączenie dwóch systemów, aby sprostać
najobszerniejszym pracom.

Obróbka końcowa on-line
Pomimo swojego wyglądu Aficio™MP 7500
dostarcza wszystkiego, czego potrzebujesz, aby
stworzyć szeroką gamę różnorodnych aplikacji
i zwiększyć Twój dochód w długim okresie.
• zszyte i/lub przedziurkowane zestawy o
profesjonalnym wyglądzie
• łatwe dziurkowanie do bindowania w wybranym
standardzie układu dziurek
• tworzenie broszur A5 i A4 o przyciętym brzegu
i grzbiecie książkowym na żądanie
• wygodne łączenie dokumentów A4 i A3

Maksymalne bezpieczeństwo
Zabezpieczenie informacji przed istniejącymi
zagrożeniami jest sprawą niezwykłej wagi.
Wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania
bezpieczeństwa Aficio™MP 7500 gwarantuje
transmisję bez ryzyka ingerencji.
• aby zabezpieczyć przed nieautoryzowanym
dostępem oraz nielegalnym kopiowaniem
dokumentów wszystkie dane są kodowane
• tymczasowe dane pozostałe na systemowym
dysku twardym są niemożliwe do odczytania
dzięki opcji bezpiecznego nadpisywania danych
• zabezpieczenie przez nieautryzowanym dostępem:
użyj kodu PIN, autoryzacji Windows® oraz
operacji logowania/wylogowania
• zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
kopiowaniem drukowanych dokumentów

Specyfikacja
Kopiarka
Poczwórna laserowa wiązka skanująca,
drukowanie elektro-fotograficzne
Prędkość kopiowania:
75 kopii na minut1
Rozdzielczość:
Wydruk/kopia:
1200 dpi
Skanowanie:
600 dpi
Kopiowanie wielokrotne: Do 999 kopii
Czas nagrzewania:
30 sekund
Czas uzyskania pierwszej
kopii/wydruku:
3,5 sekundy
Zoom:
25 - 400% (co 1%)
Pamięć:
Standardowa: 256 MB + 80 GB Twardy dysk
Maksymalna: 512 MB + 80 GB Twardy dysk
Pojemność
wejściowa papieru:
Standardowa:
2 x 1550-kaseta tandemowa
2 x 550-arkuszy
100-arkuszy podajnik ręczny
Maksymalna:
8300 arkuszy
Pojemność wyjściowa: Maksymalna:
3750 arkuszy
Format papieru:
A6 - A3
Gramatura papieru:
Kasety na papier:
53 - 128 g/m2
Taca ręczna:
53 - 216 g/m2
Taca kopiowania dwustronnego: 64 - 128 g/m2
Kopiowanie dwustronne: Standard
Wymiary (S x G x W):
690 x 790 x 1165 mm
Waga:
Mniej niż 206 kg
Źródło zasilania:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
Maksymalnie:
Poniżej 1,85 kW

Współpraca z:

Proces kopiowania:

Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
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
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 lub nowszy (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 lub nowszy (tryb native)
IBM® System i5™ HPT
mySAP™ ERP

Skaner
Prędkość skanowania:
Rozdzielczość:

Maksymalna 75 oryginałów na minutę
(MH, A4/dłuższa krawędź)
600 dpi (TWAIN: 1200 dpi),
256 odcieni szarości

Maksymalny
format oryginału:
A3
Formaty wyjściowe:
PDF/JPEG/TIFF
Sterowniki:
TWAIN sieciowy
Skanowanie do e-maila: SMTP, TCP/IP
Adresy odbiorców:
Maksymalnie 500 na pracę
Ilość adresów zapisanych: Maksymalnie 2000
Książka adresowa:
Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym
Skanowanie do folderu: Przez SMB lub protokół FTP
Odbiorcy:
Maksymalnie 50 folderów/pracę

Oprogramowanie
DRUKARKA/SKANER (opcja)
Drukarka
Prędkość drukowania:
Język dtukarki/
rozdzielczość:

Interfejsy:

Pamięć:
Protokoły sieciowe:

75 wydruków na minutę1
Standard:
PCL5e:
Do 600 x 600 dpi
PCL6/RPCS™:
Do 1200 x 1200 dpi
Opcja:
Adobe® PostScript® 3™:
Do 1200 x 1200 dpi
Standard:
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
Opcja:
Interfejs bezprzewodowy LAN
(IEEE 802.11b)
FireWire (IEEE 1394)
Dwukierunkowy IEEE 1284
Bluetooth
USB Host I/F
Gigabit Ethernet
512 MB + 80 GB Dysk twardy
(obsługuje również funkcję kopiarki)
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Standard: SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client,
Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor (wbudowany),
DeskTopBinder™ Lite, TWAIN driver, Printer utility for Macintosh,
Agfa Font Manager
Option: DeskTopEditor For Production, doc-Q-manager, doc-Q-route,
Equitrac Office™, drukowanie SCS/IPDS

INNE OPCJE
Kaseta dużej pojemności na 4000 arkuszy, podajnik okładek, finiszer
o pojemności 3000 arkuszy zszywający do 100 arkuszy, finiszer o
pojemności 3000 arkuszy zszywający do 50 arkuszy, finiszer broszurujący
o pojemności 2000 arkuszy, równacz do finiszera, 9 półkowa taca odbioru,
dziurkacz do finiszera na 2/4 dziurki, profesjonalna broszurownica, opcja
składania do Z, GBC StreamPunch™ III (dziurkowanie do bindowania),
Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, zabezpieczenie przed
kopiowaniem drukowanych dokumentów, konwerter formatów plików,
opcja tandemu, profesjonalne oprogramowanie.
1 Dostępne jest również Aficio™MP 5500/MP 6500, takie samo jak
Aficio™MP 7500 z jedną różnicą – oferujące prędkość kopii/wydruku
55/65 stron na minutę.
2 Dostępne jest również Aficio™MP 5500SP, zawierające drukarkę/skaner
w standardzie.
Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Ricoh w celu
uzyskania dalszych szczegółów i informacji o dostępnych modelach,
opcjonalnych elementach i oprogramowaniu.

RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy skontaktować się z:

Zgodne z certyfikatem ISO9001: 2000
Zgodne z certyfikatem ISO14001
Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych
zasobów naturalnych Ziemi.
Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są
znakami handlowymi odpowiednich firm.
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą
zostać zmienione bez uprzedniego
powiadomienia. Kolory rzeczywistego
produktu mogą się różnić od kolorów
prezentowanych w tej broszurze.
Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza
broszura, jej treść oraz wygląd nie mogą
być zmieniane, kopiowane w części lub
w całości, ani też włączane do innych
dokumentów bez wcześniejszej
pisemniej zgody Ricoh Europe B.V.

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 5474111
Fax: +31 (0)20 5474222

www.ricoh-europe.com
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