
MP 6503SP
MP 7503SP
MP 9003SP

Monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne

Drukarka Kopiarka Faks Skaner

MP 7503SP

75 Mono
str./min

MP 6503SP

65 Mono
str./min

MP 9003SP

90 Mono
str./min



Wprowadź w swojej firmie większą prędkość i
wydajność

Inteligentne urządzenia wielofunkcyjne profesjonalnej jakości, zaprojektowane dla każdego środowiska

drukującego, pracującego w trybie ciągłym, które pozwolą zmienić Twoje biuro. Trzy różne modele, MP

6503SP, MP 7503SP, MP 9003SP, oferują różne prędkości drukowania. Niezależnie jednak od

wybranego modelu, produkty te gwarantują niezawodność, wydajność i funkcjonalność, a także bardziej

płynny przepływ prac na poziomie biznesowym. Panel operacyjny na platformie Android o wielkości 10,1

cala, umożliwia intuicyjne zarządzanie dokumentami, a także gwarantuje wyjątkowe bezpieczeństwo

wszystkich danych wyjściowych.

Niezmiennie wysoka jakość wydruku

Prosty interfejs użytkownika i łatwe użytkowanie z intuicyjnym panelem dotykowym 10,1 cala

Szybkie usuwanie przestojów dzięki kontrolkom LED sygnalizującym blokadę papieru

Technologia umożliwiająca minimalizację strat tonera, obniżając całkowite TCO

Kasety dużej pojemności, zwiększające czas działania urządzenia



Funkcjonalność na wyższym
poziomie.
Innowacyjny Inteligentny Panel Operacyjny
cechuje się intuicyjnym, dotykowym 10,1 calowym
kolorowym ekranem, a jego obsługa jest
analogiczna do obsługi smartfona czy tabletu. Za
pomocą rozszerzonych możliwości
technologicznych, w tym technologii
wspomagających przepływ prac, jak Streamline
NX, GlobalScan NX i RICOH Scan CX, a także
łatwości użytkowania i stronie głównej z
możliwością dostosowania, każdy użytkownik ma
wydajny i bezpieczny dostęp do wszystkich
funkcji.

Oszczędność czasu, energii i
pieniędzy.
Oprócz wielu innych funkcji, urządzenia te
wyposażono w czujnik obecności, co
bezpośrednio przekłada się na zwiększenie
całkowitej produktywności. Oznacza to, że
urządzenia MFP zaczynają pracę, kiedy
użytkownik się do nich zbliży, co skraca czas
oczekiwania, aż urządzenie się rozgrzeje. W trybie
uśpienia ECO urządzenia zużywają mniej energii,
co oznacza nie tylko oszczędność czasu, ale
także obniżenie kosztów eksploatacyjnych.



Zwiększenie produkcji.

Bezproblemowy przepływ zadań.

W każdym wymagającym środowisku pracy potrzebujesz godnej
zaufania technologii. A na tych nowoczesnych, czarno-białych
wielofunkcyjnych urządzeniach A3 można polegać - niezależnie od
wielkości zadania. Zapewniając profesjonalną jakość wydruków,
zyskujesz prędkość drukowania i funkcjonalność drukarni
zewnętrznej, a przy tym wyjątkowe bezpieczeństwo, oferowane
przez urządzenia wielofunkcyjne w swojej firmie.

Szybki wydruk dzięki inteligentnej technologii.

Każde urządzenie posiada trzy różne prędkości drukowania - 65,
75 i 90 str./min. - dzięki czemu każde z nich doskonale nadaje się
do środowisk wymagającej dużych prędkości. Oferują większe
możliwości w zakresie oprogramowania i aplikacji Ricoh, dzięki
czemu można efektywniej korzystać z urządzenia. A w połączeniu
prędkości z niezawodnością oraz jakością otrzymujesz urządzenie
idealne do elastycznej i intensywnej pracy.

Zawsze warto wybrać inteligentną opcję.

Innowacyjny Inteligentny Panel Operacyjny o przekątnej 10,1"
zmienia sposób interakcji z urządzeniem MFP. Udostępnia
bogactwo funkcjonalności i możliwości zwiększenia
produktywności, które poprawią przepływ pracy. Po prostu dotknij,
przesuń, użyj gestów - i gotowe.



Inteligentna technologia. Zaawansowany
styl pracy

Niezmienna jakość przy kontroli kosztów.

Te urządzenia MFP nie tylko są wyjątkowo wydajne i niezwykle
szybkie - ale wszystkie oferują różnorodną funkcjonalność.
Obejmują one innowacyjne funkcje, jak np. finiszery i moduły
składania, które oferują różne opcje składania dokumentów - w tym
na trzy, cztery i składanie okiennkowe - co oznacza możliwość
tworzenia listów i faktur gotowych do włożenia do koperty, bez
konieczności zlecania prac innym podmiotom.

Krótsze oczekiwanie, większa wydajność.

Linia tych urządzeń należy do najbardziej wydajnych i
funkcjonalnych. Urządzenia te pomagają także ograniczyć wpływ
na środowisko. Przyczynia się do tego np. czujnik obecności, który
w momencie wykrycia użytkownika rozpoczyna proces
nagrzewania, dzięki czemu gotowość do pracy jest
natychmiastowa. A dzięki funkcjom oszczędzania energii można
kontrolować koszty, utrzymując jednocześnie jakość pracy.

Wbudowana efektywność.

Pomożemy Ci terminowo wykonać duże ilości prac.
Preinstalowane aplikacje pozwalają usuwać cienie, umożliwiają
skanowanie książek i luźnych kartek przy otwartym podajniku
dokumentów - wszystko to ma na celu minimalizację strat tonera -
obniżając przy tym koszty eksploatacji, jednocześnie określonych
terminów. Pozostałe funkcje związane z wydajnością obejmują
kasety dużej pojemności i większą prędkość skanowania.



Wszystkie potrzebne funkcje
bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w całej serii
produktów.

Wiemy, że obecnie bezpieczeństwo jest ważniejsze
niż kiedykolwiek wcześniej. Szczególnie ze
względu na coraz większą liczbę urządzeń
podłączonych do sieci. Konfiguracja tych urządzeń
pozwala realizować własną politykę
bezpieczeństwa w sieci lub normy organów władzy,
zapewniając maksymalne bezpieczeństwo danych.

Prostota połączenia przy zachowaniu
bezpieczeństwa.

Będąc w ruchu, często musisz drukować z różnych
urządzeń. Oferowane przez nas aplikacje i sprzęt
zapewniają Tobie i Twoim klientom
bezpieczeństwo takich działań. Nasze przyjazne
dla użytkownika ustawienia bezpieczeństwa
sieciowego umożliwiają bezpieczną konfigurację
urządzenia MFP. Wystarczy konfigurację
przeprowadzić przez narzędzie Web Image
Monitor, która pozwala na niestandardowe
ustawienia bezpieczeństwa.



Szerokie możliwości w komunikacji
biznesowej

1 Inteligentny Panel Operacyjny.

2 Podstawowe kasety na 4300 arkuszy.

3 Finisher zszywający na 3000 arkusz.

4 Podajnik boczny na 100 arkuszy.

5 Moduł składania obsługujący 6 typów
składania.

6 Podajnik okładek.

7 Czytnik USB/SD.

8 Kaseta dużej pojemności na 4000 arkuszy.



MP 6503SP/MP 7503SP/MP 9003SP
Ogólna Specyfikacja

OGÓLNE

Czas nagrzewania: poniżej 20/20/300 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

poniżej 3,2/3,2/2,9 sekund

Prędkość wydruku ciągłego: 65/75/90 str./min.
Pamięć: Standardowo: 2 GB
Dysk twardy: Standard: 320 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 690 x 803 x 1 161 mm
Waga: 200 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania: Skanowanie czterema wiązkami lasera
i wydruk elektrofotograficzny

Kopiowanie wielokrotne: Do 999 kopii
Rozdzielczość: 600 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

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

Rozdzielczość drukowania: Maksymalnie (300 x 300 dpi, 600 x
600 dpi, 1200 x 1200 dpi)

Czcionki: PCL (Skalowalne: 45 czcionek,
Bitmapowe: 6 czcionek, Czcionki
międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3
(emulacja) (136 Roman), IPDS (108
czcionek)

Interfejs: Standardowo: Gniazdo SD, USB Host
I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-
TX/1000 base-T
Opcja: dwukierunkowy 1284,
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), USB 2.0

Protokół sieciowy: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®: Windows® 7, Windows® 8, Windows®

8.1, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2003R2, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux
IBM® AIX

Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3®
Inne obsługiwane środowiska: AS/400® using OS/400 Host Print

Transform
IBM iSeries

SKANER

Prędkość skanowania: Maks. 120 (simplex)/220 (duplex)
oryginałów na minutę

Rozdzielczość: Maksymalnie (600 dpi)
Rozmiar oryginału: A3, A4, A5, B4, B5
Skanuj do: E-mail, Folder

FAKS

Sieć: PSTN, PBX
Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość: Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x

100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi,
16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi

Prędkość transmisji: G3 (2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3
sekund (200 x 100 dpi, MMR))

Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: Standardowa kaseta na papier: A3,
A4, A5
Taca ręczna: A3, A4, A5, A6

Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 4 300 arkuszy
Maksymalnie: 8 300 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 3 500 arkuszy
Gramatura papieru: 52 - 300 g/m²

- g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 1 900 W
Tryb gotowości: 261/261/290 W lub
mniej
Tryb niskiego poboru mocy: 165/
167/198 W
Tryb uśpienia: Poniżej 0,9 W
Współczynnik TEC: 4,9/5,4/12,6 kWh

OPCJE

Uchwyt ADF, 4000-arkuszowa kaseta dużej pojemności, Zespół kaset
rozszerzających do formatu A3, Finisher na 3000 arkuszy ze zszywaczem
do 65arkuszy, Finiszer na 3000 arkuszy z zszywaczem do 100 arkuszy ,
2,000-sheet booklet finisher with 65-sheet stapler, Dziurkacz, 9-cio
półkowy mailbox, Pokrywa podajnika wrzutek, Zespół podajnika papieru z
indeksami, Taca kopii, Zespół wyrównywarki, Opcja tandemu,
dwukierunkowy port 1284, Sieć bezprzewodowa (IEEE 802.11a/g/n), USB
Server for Second Network Interface, PostScript3, zespół IPDS, Interfejs
licznika, Konwerter formatów pliku, interfejs licznika, uchwyt na czytnik
kart, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja certyfikowana),
Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Moduł połączenia
faksu, Dodatkowa linia Super G3, Pamięć faksu, opcja faksu,
Wielopozycyjny finiszer składający, Unicode Font Package for SAP, Moduł
OCR, Bezpośrednie drukowanie plików w formacie XPS, Zwiększone
zabezpieczenia dysku twardego, Uchwyt klawiatury, Czytnik kart NFC

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy: Czarny: 43 000 wydruków

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów
eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, 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 © 2018 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.ricoh.pl


