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Høj produktivitet og funktionalitet

Mængden af information er større end nogensinde, og for at kunne håndtere den stigende mængde har

du brug for en professionel løsning, der kan klare enhver form for dokumentbehandling. Med Ricohs

ultrahurtige Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 kan du kopiere, printe, scanne, faxe og efterbehandle

store mængder dokumenter nemt og effektivt. Automatisér dokumenttunge opgaver, og beskyt hele

workflowet ved hjælp af enestående sikkerhedsfunktioner.

Ekstremt brugervenlig

Høj produktivitet på 60, 75 og 90 sider/minut

Miljøvenlige funktioner

Energi- og papirbesparende

Høj dokumentsikkerhed



Optimér workflowet med et bredt udvalg af
funktioner

Øg produktiviteten
Nu kan du få mere fra hånden, da første kopi leveres i løbet af 3,9
sekunder eller mindre, og du kan foretage dobbeltsidet farvescanning i
én arbejdsgang ved 178 sider/minut (90 sider/minut i simplex) i en
højkvalitetsopløsning på 200 dpi. Derudover kan endnu flere
dokumenttyper fremstilles på stedet ved brug af bypassbakken, der er
beregnet til specielle medier.

Optimér brugervenligheden
Du kan oprette din egen startskærm på betjeningspanelet med valgfri
ikoner for foretrukne funktioner. Og når du har valgt dine præferencer,
får du nemt adgang til den tilpassede skærm ved at trykke på Home-
knappen. Det er også enkelt at udskrive via SD/USB-drev ved at
indsætte SD-kort/USB-nøgler i stikket på panelet.

Håndtering af værdifulde ressourcer
Opnå optimal udnyttelse af dine ressourcer, og vær samtidig med til at
fremme bæredygtig udskrivning. Den avancerede controller indeholder
en pop op-skærm med miljømæssig info om papirindstillingerne samt
vigtige meddelelser fra administratoren. Brugerne kan kontrollere deres
printforbrug samt historikken over foretagne indstillinger via en
miljøvenlig indikator, og administratoren kan begrænse brugen af
Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 ved at foretage kvoteindstillinger pr.
bruger/gruppe.

Opnå bæredygtige fordele
På MP 6002 og MP 7502 kombineres den høje produktivitet med store
miljømæssige fordele. De mange miljøvenlige funktioner, heriblandt
dvaletilstand med kort genoprettelsestid, er specielt designet til at skabe
en grønnere arbejdsgang.



Optimér ydeevnen
Fra ide til færdigt dokument på ingen tid
Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 indeholder alle tænkelige funktioner
til effektiv håndtering af dokumenttunge opgaver. Store mængder
forskelligartede dokumenttyper kan scannes, samles, kopieres,
distribueres og udskrives hurtigt og effektivt – dag efter dag. Og med
avanceret ekstraudstyr til efterbehandling er du sikret et professionelt
resultat til alle typer job.

Eliminér unødig ventetid
Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 byder på en kort opvarmningstid og
høj printhastighed på henholdsvis 60, 75 og 90 sider/minut. Selv store
udskriftsjob klares derfor i løbet af ingen tid. Dokumenttunge
arbejdsopgaver? Det er intet problem. Elevatorkassetterne kan nemlig
indeholde op til 8.300 ark, hvilket eliminerer behovet for at afbryde
udskrivningen til genopfyldning af papir.

Reducér omkostningerne
Reducér høje driftsomkostninger. Med det lave energiforbrug (TEC),
mulighed for enkel indstilling af printkvoter, standard duplexudskrivning
og papirløs fax vil du hurtigt mærke de økonomiske fordele. Derudover
kan der spares driftsomkostninger til ekstra hardware ved at oprette
fjernadgang og dele faxfunktionen på en anden netværksbaseret Afico
MFP.



Øg effektiviteten
Effektivisér arbejdsgangen
Gør det enkelt at hente og håndtere dokumenter med hurtig enkelt- og
dobbeltsidet scanning, og få fordel af brugervenlige funktioner som
'Scan til e-mail', 'Scan til mappe' og 'Scan til FTP/URL'. Med den
intelligente scanningsløsning GlobalScan NX kan du effektivisere
distributionen af dokumenter, og Streamline NX®’s integrerede
administrationsprogrammer sørger for, at hele dokumentflowet
optimeres mest muligt.

Udvid funktionaliteten
Gennemse specifikke websites, og udskriv kompatible internetsider samt
andet online-materiale ved hjælp af browserenheden (ekstraudstyr).
Endnu en værdifuld og tidsbesparende funktion er Bates-stempling, som
automatiserer nummereringsprocesser. Funktionen er ideel til
eksempelvis advokatfirmaer, hvor korrekt fortløbende sidenummerering
er af afgørende betydning.

Enkel overvågning
Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 indeholder avancerede
overvågningsværktøjer. En funktion til måling af strømforbruget hjælper
med at reducere udgifterne, og med @Remote kan du indsamle
driftsmæssige data for de enkelte enheder automatisk, så du sparer tid.
Via Web Image monitor kan du kontrollere status for din MFP online, og
Equitrac Office™ hjælper dig med at allokere omkostninger til bestemte
brugere.



Sikker og professionel
dokumenthåndtering
Opnå større sikkerhed
Overtag styringen. Med funktionen til hindring af uautoriseret kopiering
bliver dokumenter, der udskrives uden tilladelse, ulæselige. Opgradér
databeskyttelsesniveauet ved at bruge AES256bit- og SHA2-kryptering.
Beskyt dine adressebøger, godkendelsesprocedurer og midlertidige data
med automatisk dataoverskrivning, og brug funktionen til overskrivning/
kryptering af harddisken for at forhindre datalækage.

Overhold langsigtede standarder
Disse avancerede MFP'er understøtter PDF/A-standarder, der er
udformet til langtidsarkivering af dokumenter. Du kan også tilføje digitale
signaturer til PDF'er for at sikre korrekt validering. Derudover indeholder
enhederne sikkerhedsfunktioner, der hindrer uautoriseret adgang til dine
dokumenter og indkomne fax, ligesom adgangen til e-mail- og
faxadresser kan kontrolleres via brugergodkendelse.

Tilføj professionel efterbehandling
Hvis du ønsker høj produktivitet, hvorfor så ikke inkludere den
altafgørende efterbehandling? Med vores enestående ekstraudstyr til
falsning kan du eksempelvis indsætte A3-diagrammer og tabeller i A4-
dokumenter. Du kan også opnå professionelle resultater ved at bruge de
indbyggede funktioner til hæftning, tilføjelse af omslag og fremstilling af
hæfter. Undgå outsourcing – lad din MFP klare det hele.



Alsidig funktionalitet til forretningskritiske
dokumenter

1 Nem adgang via intuitivt farvebetjeningspanel
med Home-knap, SD/USB-stik og et
startskærmbillede, der kan tilpasses efter dine
behov.

2 Standardkassetter med 4.200-arks kapacitet
mindsker behovet for genopfyldning og øger
produktiviteten.

3 2.000-arks bookletmaker med 50-siders
hæfteenhed til fremstilling af professionelt
falsede sæt.

4 Standard 100-arks bypassbakke til kraftigt
papir på op til 216 g/m2.

5 Falseenheden (ekstraudstyr) understøtter 6
falsetyper til fremstilling af kreative tryksager:
midtfals, zigzagfals, brevfals (Z-fals og C-fals)
samt portfals og dobbelt parallelfals.

6 Ekstrakassette til omslagsindskydning: Tilfør
værdi til dine dokumenter ved at indsætte
fortrykt farvet papir/omslag.

7 Understøttelse af et eksternt USB-tastatur
sparer tid, når MFP'erne bruges til at scanne
og indeksere dokumenter ved elektronisk
dokumentstyring (EDM) eller arkivering.

8 4.000-arks elevatorkassette til A4
(ekstraudstyr) giver mulighed for
ekstrakapacitet ved udførelse af
dokumenttunge opgaver.



MP 6002/MP 7502/MP 9002
HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Opvarmningstid: 30/30/300 sekunder
Første udskrift: 3,9/3,2/2,9 sekunder
Printhastighed: 60/75/90 sider/min.
Hukommelse: Standard: 1 GB

Maksimum: 1,5 GB
Harddisk: 250 GB
Mål (B x D x H): 690 x 799 x 1.171 mm
Vægt: 214 kg
Strømkilde: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKINE

Kopieringsproces: 4-strålers laserscanning og
elektrofotografisk proces

Seriekopiering: Op til 999 kopier
Opløsning: 600 dpi
Zoom: Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %

PRINTER

Printersprog: Standard: PCL5e, PCL6, PDF
Ekstraudstyr: XPS, Adobe®
PostScript® 3™, IPDS

Printopløsning: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.
200 dpi

Interface: Standard: USB 2.0, SD-kortplads,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Ekstraudstyr: tovejs IEEE 1284,
trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet

Netværksprotokol: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
(Ekstraudstyr)

Windows®-miljøer: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Mac OS-miljøer: Macintosh OS X Native v10.2 eller
nyere

UNIX-miljøer: 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

Novell® Netware®-miljøer: v6.5
SAP® R/3®-miljøer: SAP® R/3®

SCANNER

Scanningshastighed: Farve: Maks. 90 sider/min.
S/h: Maks. 90 sider/min.

Opløsning: Maksimum: 600 dpi
Originalformat: A3, A4, A5, B4, B5
Medfølgende drivere: Network TWAIN
Scan til: E-mail, mappe, USB, SD-kort

FAX

Kredsløb: PSTN, PBX
Kompatibilitet: ITU-T (CCITT) G3
Opløsning: 8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100 dpi

8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 dpi
Overførselshastighed: G3: 3 second(s) (200 x 100 dpi)
Modemhastighed: Maksimum: 33,6 Kbps
Scanningshastighed: 0,7 sekund(er)
Hukommelseskapacitet: Standard: 4 MB

Maksimum: 28 MB

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalet papirformat: Standardkassette(r): A3, A4, A5, B4, B5
Bypassbakke: A3, A4, A5, A6, B4, B5,
B6

Papirkapacitet: Maksimum: 8.300 ark
Outputkapacitet: Maksimum: 3.500 ark
Papirvægt: Standardkassette(r): 52 - 216 g/m²

Bypassbakke: 52 - 216 g/m²

MILJØ

Strømforbrug: Maksimum: 1.610/1.620/1.790 W
Klartilstand: 296/308/307 W
Lavenergitilstand: 188/189/205 W
Dvaletilstand: 6,9/6,9/7 W
TEC (Typical Electricity Consumption):
7,06/8,08/15,97 kW/h

SOFTWARE

Standard: SmartDeviceMonitor™, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Ekstraudstyr: GlobalScan NX, Card Authentication
Package, @Remote, SAP R/3 Custom
Device Type

EKSTRAUDSTYR

ADF-håndtag, 4.000-arks elevatorkassette, 3.000-arks efterbehandler med
50 hæfteklammer, 3.000-arks efterbehandler med 100 hæfteklammer,
2.000-arks booklet-efterbehandler, hulleenheder, mailbox med 9 bakker,
omslagsindskyder, fanebladsenhed, kopibakke, justeringsenhed,
tandemkopiering, plockmatic bookletmaker, GBC StreamPunch™ III,
tovejs IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit
Ethernet, Netware, IPDS-enhed, browserenhed, tællerinterface, filformat-
converter, beslag til nøgletæller, Data Overwrite Security Unit (certificeret
version), Copy Data Security Unit, faxtilslutningsenhed, faxfunktion,
multifalseenhed, Unicode Font Package for SAP

FORBRUGSSTOFFER

Tonerkapacitet: Sort: 43.000 sider

Værdierne for strømforbruget er for SP-modeller.
Kontakt din lokale Ricoh-leverandør for oplysninger om tilgængelige
modeller, ekstraudstyr og software.

ISO 9001-certificeret, ISO
14001-certificeret, ISO 27001-
certificeret
Alle mærker og/eller
produktnavne er varemærker
tilhørende deres respektive
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produkternes ydre kan
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Billederne i denne brochure
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