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MP 7503SP

75 Fekete-fehér
lap/pe

MP 6503SP

65 Fekete-fehér
lap/pe

MP 9003SP

90 Fekete-fehér
lap/pe



Bemutatunk egy gyorsabb, termelékenyebb
eszközt vállalkozása számára

Alakítsa át irodáját professzionális minőségű okos MFP-kkel, melyeket csúcskategóriás, soha nem

pihenő nyomtatási környezetekre terveztük. A három különálló típusnak (MP 6503SP, MP 7503SP, MP

9003SP) köszönhetően különböző nyomtatási sebességek közül választhat, de függetlenül attól, hogy

melyik típusra esik a választása, kimagasló megbízhatóságot, termelékenységet és funkcionalitást kap,

melyek által az üzleti munkafolyamat gördülékennyé válik. A 10,1 hüvelykes okos kezelőpanel lehetővé

teszi az intuitívabb dokumentumkezelést, és nyomtatásai számára kiemelkedő biztonságot is kínál.

Következetes, minőségi nyomtatás

Natív felhasználói élmény és egyszerűsített működés az intuitív 10,1 hüvelykes érintőpanellel

A LED-es elakadás-felismerés révén gyorsan megoldhatja a papírelakadási problémákat

A festék pazarlását minimálisra csökkentő technológiát alkalmaz, így a teljes birtoklási költség is alacsonyabb

Nagy kapacitású tálcáknak köszönhetően hosszabb a készülék élettartama



Szintet lép a funkcionalitás terén.

A 10,1 hüvelykes okos vezérlőpanel lenyűgöző
touch, swipe és csíptetési funkciókat kínál, ezáltal
minden funkció kéznél van. A kibővített
szoftverképességek közé tartozik a
munkafolyamatokat növelő technológiákkal való
integráció, beleértve a Streamline NX-et, a
GlobalScan NX-et és a RICOH Scan CX-et.
Könnyen használható és testre szabható
kezdőoldala által minden munkavállaló
hatékonyan és biztonságosan hozzáférhet az
összes funkcióhoz.

Időt, energiát és pénzt takaríthat meg.

Rengeteg egyéb funkciójukon kívül az eszközök a
nagyobb termelékenység érdekében
emberérzékelőt is tartalmaznak. Ez azt jelenti,
hogy a multifunkciós készülékek működésbe
lépnek, amint Ön közelít, így kevesebbet kell
várnia a bemelegedésre. Az eszközök a
környezetbarát alvó módban kevesebb energiát
fogyasztanak, azaz nem csupán időt, hanem
pénzt és működési költségeket is megtakaríthat.



Fokozza a termelést.

Zökkenőmentes munkafolyamat

Minden magas igényeket támasztó munkakörnyezetben
megbízható technológia szükséges. Ezek a csúcskategóriás,
hatékony A3 fekete-fehér multifunkciós készülékek pedig
megbízhatóak, függetlenül a feladat méretétől. A professzionális
szintű kimenetet kínáló készülékekkel a kiszervezett nyomtatási
szolgáltatás nyomtatási sebességét és funkcionalitását kapj a
biztonságon felül, mivel a készülékek által kínált funkciók házon
belül találhatók meg.

Gyors eredmény okos technológiával.

A három különböző nyomtatási sebességnek (65, 75 és 90
lap/perc) köszönhetően minden készülék tökéletesen alkalmas
gyors iramú környezetekbe. Még nagyszerűbb szoftveres
képességekkel rendelkeznek, így Ricoh szoftverrel és
alkalmazásokkal még többet hozhat ki a készülékből. Ha pedig a
gyorsaságot a hatékony multifunkciós nyomtatótól elvárt
megbízhatósággal és kimeneti minőséggel egyesítjük, olyan
készüléket kapunk, amely ideális a rugalmas, nagy mennyiségű
munkához.
Mindig válassza az okos megoldást.

A Ricoh innovatív 10,1 hüvelykes okos kezelőpaneljének
köszönhetően másképpen kezeli majd multifunkciós
késüzlékeinket. Ez a táblagépekhez hasonlító kezelőpanel
rengeteg előnyt kínál, valamint a termelékenységet és a
képességeket növelő alkalmazásokat tartalmaz, melyek
tökéletesítik a munkafolyamatot és a műveleteket. Elég
megérinteni, elcsúsztatni vagy csíptetni, és a munka már kész is.



Okos technológia. Fejlett munkastílus

Folyamatos minőség a költségek kontrollálása 
mellett.
Ezek az MFP-k nem csupán nagyszerű képességekkel
rendelkeznek és rendkívól gyorsak, hanem az összes eszköz
között gazdag funkcionalitást is kínálnak. Különféle innovatív
jellemzőket tartalmaznak - például finisert és többszörös hajtogató
egységet, mely a dokumentumokat különféle stílusokban, így
például háromfelé és négyfelé képes összehajtani, ily módon a
leveleket és számlákat a borítékba helyezésre készen állíthatja elő,
és elkerülheti az összetett nyomtatási feladatok kiszervezését.

Kevesebb várakozás, nagyobb termelékenység.

Ezek az MFP-k a valaha volt leghatékonyabb és
legfunkcionálisabb készülékek közé tartoznak. Továbbá a
környezeti hatás csökkentésében is segítenek. Olyan újításokat
tartalmaznak, mint az emberérzékelő, melynek köszönhetően a
készülék ember közeledésére felébred, így késlekedés nélkül
tovább léphet a következő feladatra. A beépített energiatakarékos
tulajdonságok által szemmel lehet tartani a költségeket, miközben
megmarad a folyamatos, minőségi kimenet.

Beépített hatékonyság.

Amikor időre kell nagy mennyiségű munkát elvégeznie,
megkönnyítjük a dolgát. A beépített funkciók letölthető
alkalmazásai segítenek az árnyékok törlésében. így lehetővé teszik
a könyvek és eredeti példányok beolvasását a festékpazarlás
csökkentésére szolgáló egyutas dokumentum-adagoló
segítségével, ami csökkenti a működési költségeket, miközben
tarthatja a határidőket. A termelékenységet növelő további
jellemzők közé tartoznak a nagy kapacitású tálcák és a gyorsabb
szkennelési sebesség.



Minden szükséges biztonsági funkció.

Biztonság a termékcsalád minden
tagjánál.

Tudjuk, hogy a biztonság napjainkban fontosabb,
mint eddig valaha. Különösen akkor, ha figyelembe
vesszük, hogy egyre több eszköz csatlakozik az
internethez és egymáshoz. Ezek az eszközök tehát
úgy vannak beállítva, hogy megfeleljenek a hálózati
biztonsági előírásnak vagy az illetékes testület
szabványainak, és biztosítsák az adatok lehető
legnagyobb fokú biztonságát.

Könnyen csatlakoztatható, mégis
biztonságos.

Útközben gyakran kell különféle eszközökről
nyomtatni. Mi alkalamzásokat és
hardvereszközöket kínálunk, melyek segítségével
Ön és ügyfelei ezt biztonságosan megtehetik.
Felhasználóbarát hálózatbiztonsági beállításunk
révén az MFP-t biztonságosan is beállíthatja.
Mindehhez elegendő a beállítást elvégezni
telepítéskor a Web Image Monitoron keresztül, ami
lehetővé teszi az egyéni biztonsági szintek
beállítását a legkisebb erőfeszítéssel.



Kritikus képességek az üzleti
kommunikációban

1 Könnyű hozzáférés az intuitív okos
kezelőpanelen keresztül.

2 Alapkiépítésben elérhető 4300 lapos
papírtálcák a gyakori újratöltések elkerülése
érdekében.

3 2000 lapos füzetkészítő 65 oldalas tűzővel.

4 Alapkiépítésben elérhető 100 lapos kézi
adagolótálca legfeljebb 300 g²/m méretű
papírtípusokhoz.

5 Többszörös hajtogatóegység, mely hat
hajtogatási mintát támogat a kreatív nyomtatási
megoldások érdekében

6 Fedőlapbeszúró az előre nyomtatott színes
lapok/fedőlapok behelyezéséhez.

7 USB/SD kártyaolvasó memóriából történő
nyomtatáshoz, és oda mentett beolvasáshoz.

8 4000 lapos A4 nagy kapacitású tálca a nagy
mennyiségű termelékenység érdekében.



MP 6503SP/MP 7503SP/MP 9003SP
MÜSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő: 20/20/300 másodperc
Az első oldal elkészítésének
ideje:

3,2/3,2/2,9 másodperc

Folyamatos nyomtatási
sebesség:

65/75/90 lap/perc

Memória: Alapkiépítésben: 2 GB
Merevlemez: Alapkiépítésben: 320 GB
Méretek (Sz x Mé x Ma): 690 x 803 x 1161 mm
Súly: 200 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás: Szkennelés és elektro-fotografikus
nyomtatás négy lézersugárral

Többpéldányos másolás: Legfeljebb 999 példány
Felbontás: 600 dpi
Zoomolás: 25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5e, PCL6, PDF
közvetlen nyomtatás
Opció: XPS, Adobe® PostScript® 3™,
IPDS

Nyomtatási felbontás: Maximum (300 x 300 dpi, 600 x 600
dpi, 1 200 x 1 200 dpi)

Betűtípusok: PCL (Méretezhető: 45 betűtípus,
Bittérképes: 6 betűtípus, Nemzetközi
betűtípus: 13 Intellifont), PS3 (136
Roman betűtípus), IPDS (108
betűtípus)

Interfészek: Alapkiépítésben: SD foglalat, USB
Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-
TX/1000 base-T
Opció: Kétirányú IEEE 1284, Vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB
2.0 (Type B)

Hálózati protokollok: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® környezetek: Windows® Vista, 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

Mac OS környezetek: Macintosh OS X v10.7 or later
UNIX környezetek: UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux
IBM® AIX

SAP® R/3® környezetek: SAP® R/3®
Egyéb támogatott környezetek: AS/400® OS/400 Host Print Transform

használatával
IBM iSeries

SZKENNER

Beolvasási sebesség: Max. 120 (egyoldalas)/220 (kétoldalas)
eredeti/perc

Felbontás: Maximum (600 dpi)
Eredeti mérete: A3, A4, A5, B4, B5

Szkennelés: E-mail, Mappa

FAX

Telefonvonal: PSTN, PBX
Kompatibilitás: ITU-T (CCITT) G3
Felbontás: Alapkiépítésben: 8 x 3,85 vonal/mm,

200 x 100 dpi, 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x
200 dpi
Opció: 8 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400
dpi, 16 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi

Átviteli sebesség: G3 (2 másodperc (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 másodperc (200 x 100 dpi,
MMR))

Modemsebesség: Maximum: 33,6 Kb/s

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret: Alapkiépítésben elérhető papírtálcák:
A3, A4, A5
Kézi adagolótálca: A3, A4, A5, A6

Bemeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 4300 lap
Maximum: 8300 lap

Kimeneti papírkapacitás: Maximum: 3500 lap
Papírsúly: 52 - 300 g/m²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Maximum: 1900 W
Készenléti mód: 261/261/290 W vagy
kevesebb
Alacsony energiafogyasztású
üzemmód: 165/167/198 W
Készenléti állapot: Kevesebb, mint 0,9
W
TEC (Tipikus áramfogyasztás):
4,9/5,4/12,6 kWh

OPCIÓK

ADF fogantyú, 4 000 lapos nagykapacitású adagoló, Oldalsó
nagykapacitású adagoló, A3-as tálcakiegészítés, 3,000-sheet finisher with
65-sheet stapler, 3000 lapos finiser 100 lapos tűzővel, 2,000-sheet booklet
finisher with 65-sheet stapler, Lyukasztó készlet, 9 tálcás mailbox,
Fedő-/hátlap adagoló, Regiszter egység, Másolatkiadó tálca,
Másolatrendező egység, Copy Connect készlet, Kétirányú IEEE 1284,
Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/g/n), USB szerver második hálózati
interfészhez, PostScript3, IPDS unit, Számláló interfész, Fájlformátum
konvertáló, Key counter bracket, Kártyaolvasó tartó, Adatfelülírási
biztonsági egység (Hitelesített verzió), Adatmásolási védelmi egység,
Távoli fax egység, 2. Super G3 port, Fax memória, Fax opció, Többszörös
hajtást végző egység, Unicode betűtípus csomag SAP-hez, OCR egység,
XPS közvetlen nyomtatás, fokozott biztonságú HDD, Billentyűzet konzol,
NFC kártyaolvasó, NIC2 Port

KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás: Fekete: 43 000 nyomat

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi
viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001
tanúsítás, ISO27001
tanúsítás
A szövegben szereplő márka-
és/vagy terméknevek a
megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei. A termék külső
megjelenése és műszaki
adatai külön értesítés nélkül
megváltoztathatók. Az
aktuális termék színe eltérhet
a prospektusban látottaktól. A
prospektusban látható képek
nem valódi fényképek, ezért
apró részletek eltérhetnek a
látottaktól.
Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Sem jelen brosúra,
sem annak tartalma nem
módosítható és/vagy
másolható a Ricoh Europe
PLC előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül.www.ricoh-europe.com


