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Productivitat d'alt volum millorada

Els volums d'informació s'estan disparant: necessiteu una solució que simplifiqui el processament de tot

tipus de document. Els dispositius ultraràpids Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 de Ricoh faciliten la

còpia, la impressió, l'escaneig, l'enviament per fax i l'acabament dels documents. Ja podeu automatitzar

feixucs processos i tasques documentals alhora que garantiu una altíssima seguretat per al vostre flux de

treball.

Ús extraordinàriament senzill

Alta productivitat de 60, 75, 90 ppm

Funcions ecològiques

Estalvi d'energia i paper

Alta seguretat documental



Ampli ventall de funcions que optimitzen la
productivitat de l'usuari

Milloreu la productivitat
Accelereu els processos: imprimiu les primeres còpies en 3,9 segons o
menys; escanegeu en color d'una passada a una velocitat de 178
imatges per minut (ipm) en mode dúplex i de 90 ipm en mode simple
amb una alta qualitat de 200 dpi. Feu servir més tipus de paper amb la
safata bypass.

Màxima facilitat d'ús
El panell d'operacions és amè i permet a l'usuari personalitzar la
pantalla inicial. Un cop ha definit les seves preferències, l'usuari pot
accedir a la seva pantalla personal mitjançant el botó d'inici. Els usuaris
ocasionals poden imprimir fàcilment des d'unitats SD/USB, només han
d'inserir-les en la ranura del panell.

Gestió de recursos valuosos
Aquests dispositius us permeten gestionar eficientment els recursos i
imprimir de forma sostenible. La pantalla emergent d'informació del
controlador millorat mostra importants missatges sobre medi ambient i
de l'administrador. L'indicador ecològic mostra als usuaris el seu historial
d'impressió i els paràmetres utilitzats. També podeu utilitzar la funció de
les Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 d'assignació de quotes per
usuari/grup que us permetrà controlar els costos operatius.

Beneficis sostenibles
L'alta productivitat de la MP 6002 i la MP 7502 va acompanyada
d'alguns sorprenents beneficis mediambientals. Les seves funcions
ecològiques com, per exemple, la ràpida resposta des del mode en
suspensió, estan dissenyades específicament per crear un flux de
treball més ecològic.



Rendiment optimitzat
Accelereu l'entrada, el processament i la sortida dels
documents
Les Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 ho tenen tot per a un
processament altament fiable de documents. Permeten escanejar,
ajuntar, copiar, distribuir i imprimir documents de diferents tipus
ràpidament, en qualsevol moment, un dia rere l'altre. I amb les
sofisticades opcions d'acabament, tots els documents que produïu
internament tindran un aspecte professional.

Ràpid temps de resposta

Les Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 ofereixen un ràpid escalfament
i una alta velocitat de 60, 75 i 90 ppm, respectivament. D'aquesta
manera permeten processar feines d'impressió grans en molt poc
temps. Imprimiu grans volums? Cap problema. Imprimiu sense
interrupcions gràcies a les safates de paper amb capacitat per a 8.300
fulls.

Reducció de costos

Reduïu costos de processament. El vostre negoci es beneficiarà en poc
temps del baix Consum típic d'energia (TEC), de la senzilla funció
d'assignació de quotes, del dúplex de sèrie i del fax sense paper.
Retalleu despeses i costos operatius mitjançant la funció de Fax remot,
que us permet compartir l'opció de fax d'una altra MFP Aficio en xarxa.



Augment de l'eficiència
Flux de treball més eficient

Captureu i gestioneu grans volums de documents fàcilment. Beneficieu-
vos dels avantatges del ràpid escaneig a una i dues cares. Gaudiu de la
comoditat de funcions com l'escaneig cap a correu electrònic, cap a
carpeta i cap a FTP/URL. Accelereu la distribució dels documents amb
l'escaneig intel·ligent de GlobalScan NX. Milloreu el vostre flux de treball
amb les aplicacions d'administració integrades d'Streamline NX®.

Funcionalitats ampliades

Visiteu llocs web i imprimiu pàgines web compatibles i altres materials
en línia amb l'ajuda de la unitat de navegació opcional. Estalvieu temps
amb la numeració Bates, una funció molt útil que automatitza el procés
de numeració. Ideal per a companyies com firmes d'advocats ja que
necessiten que totes les pàgines dels seus documents estiguin
numerades de forma seqüencial, precisa i fiable.

Administració simplificada

Les Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 ofereixen eines de gestió
avançades: l'aplicació Power Consumption Measurement ajuda a reduir
l'ús d'energia i els costos; @Remote us permet estalviar temps
mitjançant la gestió remota dels dispositius; Web Image Monitor
comprova que el MFP estigui en línia, i Equitrac Office™ us ajuda a
assignar costos a usuaris específics.



Seguretat i confiança
Seguretat reforçada

Preneu el control. Feu que les còpies no autoritzades siguin illegibles
amb la funció de Control de còpia no autoritzada. Protegiu millor les
vostres dades amb Enhanced Encryption Level AES256bit i el xifratge
SHA2. Salvaguardeu les vostres llibretes d'adreces, dades
d'autenticació i dades temporals amb la Sobreescriptura de dades
automàtica. Eviteu les fuites de dades del disc dur amb la
sobreescriptura/xifratge de la unitat de disc dur.

Conformitat amb les normatives vigents

Aquests MFP avançats són compatibles amb els estàndards de PDF/A,
la qual cosa facilita l'emmagatzematge de documents a llarg termini. Les
firmes digitals també es poden afegir als documents en PDF per una
validació més precisa. Aquests dispositius, a més, ofereixen altres
excel·lents funcions de seguretat que eviten l'accés no autoritzat als
vostres documents i faxos rebuts. També permeten controlar l'accés als
directoris de correu electrònic i fax a través de l'autenticació d'usuari.

Qualitat professional

Voleu una productivitat d'alt volum. Doncs per què no incloure totes les
opcions d'acabament importants? La nostra exclusiva opció de plec
múltiple significa que podeu incloure, per exemple, gràfics i taules en A3
en documents en A4. També podeu aconseguir resultats d'aspecte
professional amb el grapatge en línia, la inserció de portades i la creació
de fullets. Elimineu l'externalització; deixeu que el vostre MFP
s'encarregui de tot.



Funcionalitats indispensables per a les
comunicacions professionals

1 Fàcil accés a través del panell de control de
color, molt intuïtiu i amb una pantalla d'inici
personalitzable, un botó per anar a la pantalla
inicial i una ranura d'SD/USB

2 Safates de paper de sèrie amb capacitat per a
4.200 fulls que permeten seguir imprimint
encara que una d'elles es quedi sense paper

3 Creador de fullets de 2.000 fulls amb
grapadora per a 50 pàgines: permet crear jocs
de documents plegats i amb un aspecte
professional

4 Safata bypass de sèrie de 100 fulls: podeu
utilitzar tipus de paper més gruixuts, de fins a
216 g/m2

5 Unitat de plec múltiple opcional amb 6 patrons
de plec per a una impressió més creativa: 2
plecs, plec en Z, 3 plecs (cap a dins i cap a
fora) i 4 plecs (doble paral·lel i amb finestra)

6 Opció de safata d'intercalació de portades:
inseriu fulls/portades en color preimpresos i
afegiu valor als vostres documents

7 El teclat extern amb USB us estalvia temps a
l'hora d'escanejar i indexar documents per a la
gestió electrònica de documents (EDM) o per
arxivar-los

8 Safata de gran capacitat opcional per a 4.000
fulls en A4: augmenteu la vostra productivitat
amb grans volums



MP 6002/MP 7502/MP 9002
ESPECIFICACIONS PRINCIPALS

GENERAL

Temps d'escalfament: 30/30/300 segons
Velocitat de primera impressió: 3,9/3,2/2,9 segons
Velocitat d'impressió contínua: 60/75/90 pàgines per minut
Memòria: Estàndard: 1 GB

Màxim: 1,5 GB
HDD: 250 GB
Dimensions (A x P x Al): 690 x 799 x 1.171 mm
Pes: 214 kg
Font d'alimentació: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Procés de còpia: Escaneig de quatre feixos làser i
impressió electrofotogràfica

Còpia múltiple: Fins a 999 còpies
Resolució: 600 dpi
Zoom: De 25% a 400% en increments de 1%

IMPRESSORA

Llenguatge de la impressora: Estàndard: PCL5e, PCL6, PDF
Opcions: XPS, Adobe® PostScript®
3™, IPDS

Resolució d'impressió: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.
200 dpi

Interfície: Estàndard: USB 2.0, Ranura SD,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opcions: IEEE 1284 bidireccional, LAN
sense fil (IEEE 802.11a/b/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet

Protocol de xarxa: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
(Opcions)

Entorns Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Entorns Mac OS: Macintosh OS X Native v10.2 o
posterior

Entorns 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

Entorns Novell® Netware®: v6.5
Entorns SAP® R/3®: SAP® R/3®

ESCÀNER

Velocitat d'escaneig: Color: Màxim 90 originals per minut
B/N: Màxim 90 originals per minut

Resolució: Màxim: 600 dpi
Format de l'original: A3, A4, A5, B4, B5
Controladors integrats: TWAIN en xarxa
Escaneig cap a: Correu electrònic, Carpeta, USB,

Targeta SD

FAX

Circuit: PSTN, PBX
Compatibilitat: ITU-T (CCITT) G3
Resolució: 8 x 3,85 línia/mm, 200 x 100 dpi

8 x 7,7 línia/mm, 200 x 200 dpi
Velocitat de transmissió: G3: 3 segons (200 x 100 dpi) 2

segon(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocitat del mòdem: Màxim: 33,6 Kbps
Velocitat d'escaneig: 0,7 segon(s)
Capacitat de memòria: Estàndard: 4 MB

Màxim: 28 MB

GESTIÓ DEL PAPER

Format de paper recomanat: Safata(es) de paper estàndard: A3, A4,
A5, B4, B5
Safata bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5,
B6

Capacitat entrada paper: Màxim: 8.300 fulls
Capacitat sortida paper: Màxim: 3.500 fulls
Gramatge del paper: Safates de paper estàndard: 52 - 216

g/m²
Safata bypass: 52 - 216 g/m²

MEDI AMBIENT

Consum d'energia: Màxim: 1.710/1.760/1.840 W
Mode A punt: 299/315/308 W
Mode de baix consum: 191/191/206 W
Mode en repòs: 7,2/7,2/7,3 W
TEC (Consum d'electricitat habitual):
7,06/8,08/15,97 kW/h

SOFTWARE

Estàndard: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opcional: GlobalScan NX, Paquet Card
Authentication, @Remote, SAP R/3
Custom Device Type

OPCIONS

Agafador ADF, Safata de gran capacitat de 4.000 fulls, Finisher de 2.000
fulls, Finisher de 3.000 fulls, Finisher de fullets de 2.000 fulls, Kits de
perforació, Bústia de 9 compartiments, Intercalador de portades, Unitat de
fulls amb pestanya, Safata de còpia, Unitat d'aparellador, Kit Copy
Connect, Confeccionador de fullets, GBC Streampunch™ III, IEEE 1284
bidireccional, LAN sense fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit
Ethernet, Targeta VM (només el model bàsic), Netware, Unitat de
navegador, Interfície de comptador, Conversor de formats de fitxer, Suport
comptador clau, Unitat Data Overwrite Security (versió certificada), Unitat
de seguretat de còpia de dades, Unitat de connexió de fax, Opció de fax,
Unitat de plec múltiple, Unitat IPDS, Unicode Font Package per a SAP

CONSUMIBLES

Capacitat de tòner: Negre: 43.000 impressions

Els valors de consum d'energia corresponen als models SP.
Per conèixer la disponibilitat dels models, les opcions i el software, si
us plau, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor Ricoh.

Certificació ISO , Certificació
ISO14001, Certificació
ISO27001
Totes les marques i/o noms
de producte són marques
comercials dels seus
propietaris respectius. Les
especificacions i l'aparença
externa de la màquina estan
subjectes a canvis sense
previ avís. El color real del
producte pot ser diferent del
color que es mostra en
aquest catàleg. Les imatges
d'aquest catàleg no són
fotografies reals, per la qual
cosa hi pot haver petites
diferències de detall.
Copyright © 2012 Ricoh
Europe PLC. Tots els drets
reservats. Aquest catàleg, el
seu contingut i/o disseny no
poden ser modificats i/o
adaptats, copiats en part o en
la seva totalitat i/o afegits a
altres documents sense el
permís previ i per escrit de
Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Per a més informació, si
us plau, poseu-vos en
contacte amb


