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En hurtig og mere effektiv forretningsvinkel

Transformér din organisation med professionelle smart-MFP'er, som er designet til high end-printmiljøer

med konstant aktivitet. Med tre forskellige modeller – MP 6503SP, MP 7503SP og MP 9003SP – kan du

vælge mellem flere printhastigheder, og uanset modellen får du suveræn produktivitet og funktionalitet,

som vil strømline arbejdsgangene i hele virksomheden. MFP'ernes intuitive 10,1"-smartpanel gør det

muligt at håndtere dokumenterne langt mere effektivt og leverer samtidig en høj beskyttelse af dine

printdata.

Konsistent printoutput i suveræn kvalitet

Enkel betjening og ensartet brugeroplevelse med intuitivt 10,1"-smartpanel

Hurtig problemløsning takket være LED-indikering af papirstop

Teknologi til reduktion af tonerspild giver lavere samlede ejeromkostninger

Elevatorkassetter optimerer papirkapaciteten og minimerer nedetiden



Ny funktionalitet, nye muligheder

Vores intuitive 10,1"-betjeningspanel har samme
touch/swipe-funktionalitet som på smartphones og
tablets, så alting er lige ved hånden. Avancerede
softwarefunktioner omfatter integration med en
række af vores workflow-optimerende teknologier,
herunder Streamline NX, GlobalScan NX og
RICOH Scan CX. De enkelte medarbejdere kan
desuden brugertilpasse startskærmen og dermed
få hurtig adgang til alle deres foretrukne
funktioner.

Spar tid, energi og penge

Ud over et væld af andre funktioner leveres disse
MFP'er med produktivitetsfremmende sensorer til
registrering af bevægelse. Det betyder, at de
starter op, så snart man nærmer sig. Og når
opvarmningstiden er kortere, vil du bruge langt
mindre tid på at vente. Enhederne forbruger
desuden mindre strøm i den miljøvenlige dvale-
tilstand, så der ikke blot spares tid, men også
driftsomkostninger.



Boost produktionen

Et strømlinet workflow

I ethvert krævende arbejdsmiljø er der brug for teknologi, man kan
stole på. Med disse avancerede MFP'er får du højtydende
maskiner, du altid kan regne med – uanset opgavens størrelse. Og
takket være den høje outputkvalitet og printhastighed får du også al
den funktionalitet, der kan fås hos en udliciteret printfacilitet, men
med den store fordel, at disse funktioner nu er tilgængelige internt i
virksomheden.

Hurtigt output med smart-teknologi

Med tre forskellige printhastigheder – 65, 75 og 90 s/minut – er
hver MFP-model perfekt egnet til en række tempofyldte miljøer. De
tilbyder desuden større softwarekapacitet, så du kan bruge
software og apps fra Ricoh til at få endnu mere ud af din
investering. Og når disse egenskaber kombineres med al den
pålidelighed og outputkvalitet, man ville forvente fra en større
maskine, får du en fleksibel og ideel enhed til et travlt miljø.

Tag det smarte valg

Ricohs innovative 10,1"-smartpanel vil ændre den måde, du
interagerer med vores MFP'er. Betjeningspanelet i tabletstil er
udstyret med et væld af brugerfordele samt produktivitetsfrem-
mende og kapacitetsudvidende applikationer, der både vil forbedre
betjeningen og dit workflow. Med de nye touch/swipe-funktioner får
du hurtigt klaret jobbet.



Smart teknologi til avanceret arbejde

Højere kvalitet, færre omkostninger

Disse MFP'er er ikke kun ultraeffektive og ultrahurtige – de er også
spækket med funktionalitet. Derudover tilbyder de innovative
efterbehandlere og en falseenhed, der kan folde dokumenter på en
lang række måder (herunder portfals, 3-fløjet og 4-fløjet) – hvilket
betyder, at breve og fakturaer kan gøres klar til kuvertering, og at
andre komplekse opgaver, der tidligere skulle outsources, nu kan
udføres på stedet.

Mindre ventetid, mere produktivitet

Denne serie MFP'er er blandt de mest effektive og funktionelle
nogensinde, og de bidrager også til at mindske din miljøpåvirkning.
Du får intelligente funktioner som vores bevægelsessensor, der
aktiverer enheden, når brugerne nærmer sig, så de effektivt kan
klare jobbet og fortsætte til næste opgaver uden forsinkelser. Og
med indbyggede, strømbesparende funktioner kan du kontrollere
omkostningerne, mens MFP'en leverer et output af høj kvalitet.

Indbygget effektivitet

Når du har brug for at få store mængder arbejde udført til tiden, gør
vi det nemt. Du kan downloade apps til indbyggede features, blandt
andet til at slette skygger ved scanning af bøger og løsark fra
Single Pass-duplexfeederen. Alle er designet til at minimere
tonerspild, sænke driftsomkostninger og lette overholdelse af
deadlines. Andre produktivitetsfremmende features omfatter
kassetter med stor kapacitet og en højere scanningshastighed.



Alt den sikkerhed, du skal bruge

Sikkerhed over hele linjen

Vi ved, at sikkerhed er vigtigere end nogensinde.
Især fordi flere og flere enheder er koblet til
internettet – og samtidig også til hinanden. Derfor
er disse MFP'er designet til både at hjælpe dig med
til at overholde sikkerhedsmæssige bestemmelser
og sikre dine data mest muligt.

Nem og sikker opkobling

Er man på farten, skal det være nemt at udskrive
fra forskellige enheder. Vi tilbyder apps og
hardware, som giver såvel dig som dine kunder
mulighed for at gøre dette sikkert og forsvarligt.
Med vores brugervenlige løsning til netværks-
sikkerhed kan du selv konfigurere sikkerheds-
indstillinger for din MFP. Du skal blot foretage
indstillingerne via Web Image Monitor, hvor du
også kan brugertilpasse sikkerhedsniveauet.



Alsidig funktionalitet til forretningskritiske
dokumenter

1 Intuitivt 10,1"-smartpanel til effektiv
dokumenthåndtering

2 Standardkassetter med plads til 4.300 ark
minimerer genopfyldningsbehovet.

3 2.000-arks booklet-efterbehandler med 65-
siders hæftning.

4 Standard 100-arks bypassbakke til papirvægte
på op til 300 g/m².

5 Multifalseenhed med seks falsetyper til
fremstilling af kreative tryksager.

6 Omslagsindskyder til indsætning af fortrykte
farveark og covers.

7 USB-/SD-kortlæser til udskrivning fra/scanning
til flash-hukommelse.

8 4.000-arks A4-kassette til produktion af større
printopgaver.



MP 6503SP/MP 7503SP/MP 9003SP
HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Opvarmningstid: 20/20/300 sekunder
Første udskrift: 3,2/3,2/2,9 sekunder
Printhastighed: 65/75/90 s/min.
Hukommelse: Standard: 2 GB
Harddisk: Standard: 320 GB
Mål (B x D x H): 690 x 803 x 1.161 mm
Vægt: 200 kg
Strømkilde: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKINE

Kopiproces: 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 Direct
fra Adobe®
Ekstraudstyr: Ægte Adobe®
PostScript®3™, XPS, IPDS

Printopløsning: Maksimum (300 x 300 dpi, 600 x 600
dpi, 1200 x 1200 dpi)

Fonte: PCL (Skalerbare: 45 fonte,
Bitmappede: 6 fonte, Internationale: 13
Intelli-fonte), PS3 (emulering) (136
Roman-fonte), IPDS (108 fonte)

Interface: Standard: SD-kortholder, USB Host
I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-
TX/1000 base-T
Ekstraudstyr: tovejs IEEE 1284,
trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
USB 2.0 ( type B)

Netværksprotokol: TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows®-miljøer: 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-miljøer: Macintosh OS X v10.7 eller nyere
UNIX-miljøer: UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux
IBM® AIX

SAP® R/3®-miljøer: SAP® R/3®
Andre understøttede miljøer: AS/400® med OS/400 Host Print

Transform
IBM iSeries

SCANNER

Scanningshastighed: Maks. 120 s/min. (simplex)/220 s/min.
(duplex)

Opløsning: Maksimum (600 dpi)
Originalformat: A3, A4, A5, B4, B5
Scan til: E-mail, mappe

FAX

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

dpi, 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 dpi
Ekstraudstyr: 8 x 15,4 linjer/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400
dpi

Overførselshastighed: G3 (2 sekunder (200 x 100 dpi, JBIG),
3 sekunder (200 x 100 dpi, MMR))

Modemhastighed: Maksimum: 33,6 Kbps

PAPIRHÅNDTERING

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

Papirkapacitet: Standard: 4.300 ark
Maksimum: 8.300 ark

Outputkapacitet: Maksimum: 3.500 ark
Papirvægt: 52 - 300 g/m²

MILJØ

Strømforbrug: Maksimum: 1.900 W
Klartilstand: 261/261/290 W
Lavenergitilstand: 165/167/198 W
Dvaletilstand: Mindre end 0,9 W
TEC (Typical Electricity
Consumption)*: 1,34/1,47/3,26 kWh

* Det er en referenceværdi, der er
baseret på ENERGY STAR
version 3.0 testmetoden.

EKSTRAUDSTYR

ADF-håndtag, 4.000-arks elevatorkassette, A3-kassetteenhed, 3.000-arks
efterbehandler med 65-hæfteklammer, 3.000-arks efterbehandler med 100
hæfteklammer, 2,000-sheet booklet finisher with 65-sheet stapler,
hulleenheder, mailbox med 9 bakker, omslagsindskyder, Fanebladsenhed,
kopibakke, justeringsenhed, Tandemkopiering, tovejs IEEE 1284, trådløst
LAN (IEEE 802.11a/g/n), USB-server til andet netværksinterface,
PostScript 3, IPDS-enhed, tællerinterface, filformat-converter, beslag til
nøgletæller, holder til kortlæser, Data Overwrite Security Unit (certificeret
version), Copy Data Security Unit, faxtilslutningsenhed, ekstra super G3-
port, faxhukommelse, faxfunktion, multifalseenhed, Unicode Font Package
for SAP, OCR-enhed, direkte XPS-print, harddisk med udvidet sikkerhed,
tastaturholder, NFC-kortlæser

FORBRUGSSTOFFER

Tonerkapacitet: Sort: 43.000 sider

Kontakt din lokale 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
ejere. Specifikationerne og
produkternes ydre kan
ændres uden varsel. Den
faktiske farve på produktet
kan være anderledes end den
farve, der vises i brochuren.
Billederne i denne brochure
er ikke rigtige fotografier, og
der kan forekomme mindre
afvigelser i forhold til
produkternes faktiske
udseende.
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