Szybkie i tanie w eksploatacji wielofunkcyjne
urządzenie kolorowe

MP C6000SP/MP C7500SP

Usprawnij obieg dokumentów kolorowych
Produktywność w tworzeniu dokumentów kolorowych
Urządzenia wielofunkcyjne Aﬁcio™MP C6000SP/MP C7500SP zrewolucjonizują
sposób produkcji dokumentów kolorowych. Łączą one imponującą prędkość pracy
z niepowtarzalną jakością i wzorcową obsługą mediów. Sam obieg dokumentów
znacznie się upraszcza przy zastosowaniu szerokiej gamy narzędzi i dostępnych
opcji, teraz możesz oszczędzić czas i pieniądze produkując dokumenty kolorowe na
miejscu. Urządzenia MP C6000SP/MP C7500SP są w pełni modułowe co przekłada
się na możliwość swobodnego dopasowania konﬁguracji do konkretnych potrzeb
użytkownika. Dysponując nie wygórowanym budżetem można produkować dokumenty
szybko i z najwyższą jakością.
• W pełni funkcjonalna wielozadaniowość: kopia, wydruk, skan i faks (opcja).
• Wysoka produktywność: 70/55 stron na minutę w pełnym kolorze, 75/60 stron na minutę w trybie
czarno-białym.
• Duża tolerancja na stosowane media & standardowy druk dwustronny.
• Duża pojemność papieru & uniwersalna obróbka końcowa.
• Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.
• Niepowtarzalna łatwość obsługi.

Uniwersalność zastosowań
Aby w sposób efektywny produkować dokumenty kolorowe wysokiej
jakości, Aﬁcio™MP C6000SP/MP C7500SP akceptują szeroką gamę mediów.
Kompletna gama opcji obróbki końcowej, współpracujących z urządzeniem
on-line pozwala na produkcje dokumentów kolorowych na miejscu.
Najwyższa jakość obrazu
MP C6000SP/MP C7500SP zapewnia jakość odwzorowanego obrazu na
najwyższym poziomie dzięki rozdzielczości 600 dpi oraz wzorcowej technologii
rejestracji nakładanych składowych koloru. Nowy toner PxP i nowy układ
przeniesienia obrazu zapewnia perfekcyjną intensywność koloru oraz
odwzorowanie cienkich linii, dzięki cząstkom tonerowym o jednolitym kształcie.
Dodatkowo mamy gwarancję stabilności kolorów nawet podczas długich zadań
drukowania – nie ma potrzeby zlecania produkcji prac na zewnątrz.

Praca ciągła
• 3,400 arkuszy – standardowa pojemność papieru zapewnia nieprzerwaną pracę.
• Powiększ ilość podawanych arkuszy dzięki opcjonalnym kasetom LCT na
2,000 lub 4,000 kartek.
• Standardowy odwracający podajnik dokumentów (ARDF) zapewnia sprawne
podawanie dużych plików dokumentów.
• Papier formatu A4 w kasecie tandemowej może być uzupełniany podczas pracy
urządzenia.

Profesjonalna obróbka końcowa
Aﬁcio™MP C6000SP/MP C7500SP potraﬁ zaspokoić najbardziej
wyszukane potrzeby klienta, dzięki uniwersalnym opcjom obróbki
końcowej dokumentów. Zszywanie, dziurkowanie, dodawanie
okładek, tworzenie rozdziałów, składanie do Z czy tworzenie broszur
on-line: wszystko jest teraz dostępne w zależności od potrzeb.

Szeroka gama stosowanych mediów
Aﬁcio™MP C6000SP/MP C7500SP obsługuje różne media,
co jest szczególnie ważne przy tworzeniu różnego typu
raportów, materiałów szkoleniowych czy ulotek. Bez oporów
urządzenie akceptuje papier A3+, gramaturę 300 g/m2, czy
folię OHP. Nie musimy już magazynować nakładu – możemy
drukować prace na bieżąco.

Format papieru do A3+, gramatura do 300 g/m2

Łatwość obsługi – bez porównania
• Duży, dotykowy panel kolorowy LCD z funkcją uproszczonej obsługi.
• Intuicyjna obsługa: szkolenie operatorskie nie jest bezwzględną koniecznością.
• Animowany przewodnik w przypadku przerw w pracy
(np. Otwarta pokrywa, zacięcie).
• Nowy system otwierania kaset papieru.
• Prosta i bezpośrednia wymiana tonera.

Inteligentny faks do zastosowań biznesowych
• Automatyczna dystrybucja faksów przychodzących do e-maila lub foldera.
• Przekazywanie faksów do konkretnych użytkowników lub zdeﬁniowanych grup
– maksymalna efektywność.
• Wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera (LAN fax).
• Redukcja kosztów dzięki transmisji przez Internet na długie dystanse (Internet fax)
• Wyeliminowanie kosztów wysyłania faksów (duże odległości) poprzez transmisje
danych przez sieć IP/VoIP (IP fax).

Dbałość o środowisko naturalne
Jak wszystkie produkty ﬁrmy Ricoh, Aﬁcio™MP C6000SP/MP C7500SP
odzwierciedla dbałość ﬁrmy o środowisko naturalne, dzięki:
• stosowaniu do produkcji urządzeń materiałów nietoksycznych*;
• produkcji tonera o zmniejszonej temperaturze utrwalania;
• standardowej funkcjonalności pracy dwustronnej;
• niezwykle niskiemu poborowi energii;
• czystej i cichej pracy.
*W zgodzie z obowiązującą w UE dyrektywą RoHS (RoHS: Ograniczenie użycia substancji
niebezpiecznych, obowiązuje od lipca 2006).

Pełna (uniwersalna)
komunikacja biurowa
Szersza gama zaawansowanych
funkcjonalności sprawia, iż urządzenia
Aﬁcio™MP C6000SP/MP C7500SP
spełnią wszystkie wymagania
w zakresie prędkości, jakości i
bezpieczeństwa danych. Stają się one
niezastąpionym narzędziem mogącym
pracować w każdym departamencie
przedsiębiorstwa.

Pełen zestaw
Sprzęt biurowy musi dotrzymywać kroku potrzebom departamentów
lub grup roboczych. Niezależnie od tego, czy kopiujemy, drukujemy,
skanujemy czy faksujemy MP C6000SP/MP C7500SP oferuje elastyczność i
funkcjonalność bez żadnych kompromisów. Niewiarygodna produktywność
jest osiągana dzięki prędkości pracy - 60/75 stron na minutę (BW) i 55/70
stron na minutę (FC). Obie wersje oferują standardowy dupleks, który nie
powoduje utraty prędkości pracy, a krótki czas nagrzewania, otrzymania
pierwszego wydruku czy dostosowania koloru redukują czasy przestojów.
Wszystko to w połączeniu z atrakcyjnym całkowitym kosztem posiadania
(TCO) powoduje, że urządzenie jest niezastąpionym towarzyszem pracy.
Oddziaływanie koloru
Użycie koloru ma na nas wpływ, to fakt niezaprzeczalny. Kolor poprawia
komunikację, dodaje profesjonalizmu tworzonym dokumentom.
Prezentacje, korespondencja seryjna, gazetki, zestawienia stają się bardziej
czytelne, a przez to atrakcyjne. Dodatkowo, zwiększamy rozpoznawalność
marki poprzez umieszczenie na dokumencie kolorowego logo naszej ﬁrmy.
W trosce o bezpieczeństwo
MP C6000SP/MP C7500SP są wyposażone w zaawansowane funkcje
bezpieczeństwa, w celu ochrony Twojego środowiska pracy.
•Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do urządzenia i
ograniczenie użycia koloru.
•Moduł bezpiecznego nadpisywania danych wymazuje dane tymczasowe
z HDD urządzenia – zabezpieczenie przed wyciekiem informacji
(szpiegostwem przemysłowym).
•Moduł szyfrowania danych zapisanych na HDD – nawet, gdy dysk zostanie
skradziony dane nie będą odczytane.
•Filtrowanie adresów IP i inne formy szyfrowania danych zapewniają
bezpieczeństwo danych kluczowych dla ﬁrmy.
•Moduł zabezpieczenia drukowanych dokumentów przed kopiowaniem
ogranicza nieautoryzowany dostęp za pomocą nadrukowanego na
dokument wzoru.
Prawdziwy węzeł komunikacyjny
Przejście na elektroniczną formę dystrybucji dokumentów pozwala
zaoszczędzić czas i pieniądze. Skanowane dokumenty mogą być rozesłane
do dowolnego e-maila na świecie, mogą być również dostarczone do
dedykowanego foldera w sieci komputerowej, serwera FTP, bądź mogą być
udostępnione do pobrania za pomocą przeglądarki internetowej. Dodatkowo
istnieje możliwość zapisania do wglądu lub powtórnego użycia dokumentów
na dysku twardym urządzenia (Serwer Dokumentów).

MP C6000SP/MP C7500SP
KOPIARKA

SPECYFIKACJA

SKANER

Proces kopiowania:

suchy transfer elektrostatyczny w oparciu
o 4 bębny i pas transferowy

Prędkość kopiowania:

MP C6000SP:

600 dpi

Kopia wielokrotna:

do 9,999

Czas nagrzewania:

poniżej 75 sekund

Czas otrzymania pierwszej kopii: MP C6000SP:

tryb czarno-biały: poniżej 5.7 sekundy
tryb pełnokolorowy: poniżej 7.5 sekundy
tryb czarno-biały: poniżej 4.9 sekundy
MP C7500SP:
tryb pełnokolorowy: poniżej 6.4 sekundy

Zoom:

25 - 400% (w krokach co 1%)

Pamięć:

Standard:

1,536 MB + 320 GB HDD
(dzielona z funkcją drukowania)

Pojemność wejściowa papieru: Standard:

2 x 1,100-arkuszy
2 x 550-arkuszy
1 x 100-arkuszy (taca ręczna)
7,400 arkuszy

Maksimum:

Rozdzielczość:

600 dpi

Rozmiar oryginału:

A5 - A3

Formaty wyjściowe:

TIFF (jedno-/wielostronicowy),
PDF (jedno-/wielostronicowy), PDF o wysokiej kompresji

Sterowniki:

TWAIN sieciowy

Skanowanie do e-maila:

SMTP, TCP/IP

Adresy odbiorców:

Maksimum 500 na pracę

Zapisane adresy odbiorców: Maksimum 2,000
Książka adresowa:

przez LDAP, lokalnie na HDD lub przez Web Image Monitor

Skanowanie do foldera:

SMB, FTP lub NCP (z bezpiecznym logowaniem)

Odbiorcy:

Maksimum 50 folderów na pracę

OPROGRAMOWANIE
Standard:

Pojemność wyjściowa papieru: 500 arkuszy
Rozmiar papieru:

A5 - A3+

Gramatura papieru1:

Kasety:
Taca ręczna/LCT formatu A3:
Dupleks:

52 - 216 g/m2
52 - 300 g/m2
64 - 163 g/m2

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

750 x 850 x 1,230 mm

Waga:

poniżej 298 kg

Zasilanie:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Praca: Maksimum 2.4 kW
Tryb oszczędzania energii: MP C6000SP: poniżej 236 W
MP C7500SP: poniżej 294 W

FAKS (OPCJA)

DRUKARKA/SKANER
DRUKARKA
CPU:

Intel® Pentium® M 1.4 GHz

Prędkość drukowania:

MP C6000SP:
MP C7500SP:

Język opisu strony drukarki: Standard:
Opcja:

tryb czarno-biały: 60 stron na minutę
tryb pełnokolorowy: 55 stron na minutę
tryb czarno-biały: 75 stron na minutę
tryb pełnokolorowy: 70 stron na minutę
PCL5c, PCL6, RPCS™
Adobe® PostScript® 3™

Rozdzielczość:

600 x 600 dpi/2,400 x 600 dpi (odpowiednik)

Interfejs:

Standard:
Opcja:

Protokoły sieciowe:

USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Dwukierunkowy port IEEE 1284
Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11a/g)
Bluetooth
Gigabit Ethernet

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows® 2000/XP/Vista/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, HP-UX 10.x/11.00
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x
IBM® AIX v4.3/5L v5.1
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 lub nowszy (tryb natywny)
Dodatkowa funkcjonalność:

Opcja:

SmartDeviceMonitor
Web SmartDeviceMonitor
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite
doc-Q-manager
doc-Q-route

Bezpośredni wydruk PDF
(opcja z Adobe® PostScript® 3™)

Obwód:

PSTN, PBX

Zgodność:

ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38

Prędkość modemu:

Maksimum 33.6 Kb/s

Rozdzielczość:

200 x 100/200 dpi

Metoda kompresji:

MH, MR, MMR, JBIG

Prędkość skanowania:

0.5 sekundy (200 x 100 dpi, A4, krótsza krawędź)

Pojemność pamięci:

4 MB

Podtrzymywanie pamięci:

Tak

INNE OPCJE
Kaseta dużej pojemności na 2,000 arkuszy (A5 - A3+) (RT4000), Kaseta dużej pojemności
na 4,000 arkuszy (A4) (RT43), Rozszerzenie kasety tandemowej do formatu A3 (typ 2105),
Finiszer na 3,000 arkuszy, zszywający 100 arkuszy (SR5000), Finiszer na 3,000 arkuszy,
zszywający 50 arkuszy (SR4010), Finiszer broszurujący na 2,000 arkuszy (SR4020),
Moduł wyrównujący do ﬁniszerów SR4010/SR4020, 9-półkowy mailbox (CS391) do
ﬁniszerów SR4010/SR4020, 2-półkowy podajnik okładek do ﬁniszera SR5000, Podajnik
okładek do ﬁniszerów SR4010/4020, Profesjonalna broszurownica BK5010, Dziurkacz,
Moduł składania do Z, GBC StreamPunch™ III, Taca odbioru kopii, Opcja podawania
papieru z indeksami, Opcja faksu, Pamięć SAF, Dodatkowa linia Super G3, Moduł
bezpiecznego nadpisywania danych, Moduł zabezpieczenia drukowanych dokumentów
przed kopiowaniem, Moduł szyfrowania HDD, Konwerter formatu plików, Opcja tandemu,
Moduł przeglądarki do RDS, Karta VM, Podstawa licznika zewnętrznego, Interfejs licznika
unit, Adobe® PostScript® 3™, Dwukierunkowy port IEEE 1284, Bezprzewodowy LAN
(IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Profesjonalne oprogramowanie
1 Zgodnie z wymaganymi ustawieniami.
Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym ﬁrmy Ricoh w celu uzyskania
dalszych informacji o dostępnych modelach, opcjach i oprogramowaniu.

Certyﬁkat ISO9001: 2000
Certyﬁkat ISO14001
Niniejsze produkty zostały zaprojektowane
aby spełniać wymogi dotyczące wydajności
energetycznej EC ENERGY STAR.
Ricoh wierzy w zachowanie cennych
naturalnych zasobów Ziemi. Niniejsza
broszura została wydrukowana na papierze
przyjaznym środowisku naturalnemu:
50% włókien z odzysku, 50% wybielana
bezchlorkowo pulpa papierowa.
Niniejszy produkt spełnia normę dyrektywy
Unii Europejskiej RoHS z lipca 2006.
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyﬁkacja I wygląd zewnętrzny
mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
Kolor rzeczywistego produktu może się
różnić od prezentowanego w niniejszej
broszurze.
Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza
broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane, i/lub adoptowane,
kopiowane w części lub całości ani
wykorzystywane w innych opracowaniach
bez uprzedniej, pisemnej zgody
Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com
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

EUR - B0108N - 271694

Rozdzielczość:

Tryb czarno-biały:
Maksimum 81 obrazów na minutę (MH/A4)
Tryb pełnokolorowy:
Maksimum 69 obrazów na minutę (MH/A4)

* RIM PC7 500 SP6 PL N*

MP C7500SP:

tryb czarno-biały: 60 kopii na minutę
tryb pełnokolorowy: 55 kopii na minutę
tryb czarno-biały: 75 kopii na minutę
tryb pełnokolorowy: 70 kopii na minutę

Prędkość skanowania:

