Najwyższa biurowa
produktywność w czerni i bieli.

Wejście, przetworzenie, wyjście
Każdego dnia w Twoim biurze znajduje się bardzo dużo dokumentów w obiegu. Dlatego cenisz
sobie niezawodnego partnera, zdolnego zająć się różnorodnością zadań. Nashuatec MP 6001/
MP 7001/MP 8001/MP 9001 możesz powierzyć zarządzanie całym obiegiem dokumentów.
Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie i obróbka końcowa. Wszystkie prace
wykonywane są z dużą prędkością. Nasze niezawodne i łatwe w użyciu systemy są twoim
sposobem na sukces.
Wysoka produktywność: 60/70/80/90 stron na minutę.
Przyjazny użytkownikowi panel operatorski.
Kolorowy, jednoprzebiegowy dupleks.
Zaawansowane funkcje skanowania.
Różnorodne funkcje obróbki końcowej dokumentów.

Zwiększ moc w Twoim biurze
PRZYSPIESZ
Dzięki MP 6001 / MP 7001 / MP 8001 / MP 9001 pracującym odpowiednio z prędkością 60,
70, 80 i 90 stron na minutę, szybko wydrukujesz duże prace. Zastosowane mechanizmy
drukujące są specjalnie przystosowane do pracy z wysoką wydajnością, obciążalnością i
wytrzymałością (do 150 000 wydruków miesięcznie).

ZMAKSYMALIZUJ
Wysoki nakład do wydrukowania? Nie martw się, zrób to na naszych urządzeniach. Nasze
systemy doskonale radzą sobie z dużymi pracami. Imponująca pojemność papieru 8300
arkuszy oraz kaseta tandemowa, zapewnia ciągłość druku nawet przy dokładaniu papieru.
Nowy Automatyczny Podajnik Dokumentów pozwala na kopiowanie lub skanowanie dużej
ilości dokumentów w pakietach po 250 stron.

WZMOCNIENIE
Skrócony czas nagrzewania eliminuje krótkie przestoje urządzenia.
Skanowanie dokumentów z prędkością 80 (w czerni i bieli) i 55 (w kolorze) stron na minutę.
Skanowanie dokumentów dwustronnych w jednym przejściu przez skaner.
Maksymalna produktywność została osiągnięta dzięki wysokiej prędkości i wydrukowi po
jednym kliknięciu.

WYSOKA JAKOŚĆ DRUKU
Zrób wrażenie na swoich klientach: dostarczać im najwyższą jakość obrazu w rozdzielczości
1200 x 1200 DPI gwarantując niezmienną jakość drukowania i kopiowania przez cały czas.
Uzyskaj maksymalną jakość kopiowanych dokumentów dzięki pięciu trybom ustawień
oryginału i dodatkowym regulacjom obrazu. Wykorzystaj możliwości jednego z finiszerów do
profesjonalnej obróbki końcowej prac Twojego klienta.

OGROMNE MOŻLIWOŚĆI OBRÓBKI KOŃCOWEJ PRAC
Profesjonalne dziurkowanie i zszywanie prac.
Uproszczony proces profesjonalnego zszywania dokumentów.
Produkuj profesjonalnie oprawione (grzbiet książkowy) broszury w formacje A5 lub A4.
Łącz różne formaty (np. w dokumentach A4 złożone formatki A3) papieru w swoich pracach.

GLOBALSCAN NX
Nasz intuicyjny GlobalScan NX nada wymiar Twojemu obiegowi dokumentów wraz z
elastycznym skanowaniem i dystrybucją. Dzięki łatwej obsłudze graficznego interfejsu
użytkownika (GUI), masz możliwość umieszczenia na panelu operatorskim urządzenia
skrótów w postaci ikon do najczęściej używanych prac. Dzięki temu skanowanie na 6001 / MP
7001 / MP 8001 / MP 9001 możesz wykonać za pomocą jednego kliknięciem na panelu
operatorskim urządzenia.

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW
Kontroluj koszty drukowanych dokumentów. Podłączając MP 6001 / MP 7001 / MP 8001 / MP
do oprogramowania @Remote masz możliwość zarządzania i optymalizacji obiegu
dokumentów. Dzięki temu możesz łatwo zarządzać całą flotą urządzeń drukujących, a dzięki
temu efektywnie zarządzać kosztami. @Remote pozwala również zdalnie diagnozować
urządzenia oraz dużo wcześniej zamówić np. tonery tak abyś zawsze mógł pracować z pełną
wydajnością.

Naprawdę przyjazny dla użytkownika
W Twoje firmie wielu użytkowników drukuje lub kopiuje dokumenty. Ważne jest aby ich praca
przebiegała bez zakłóceń. Urządzenia Ricoh posiadają panele operatorskie przyjazne dla
użytkowników. Dzięki ikonom, praca wykonywana jest szybko i sprawnie. Pozwól aby MP 6001 /
MP 7001 / MP 8001 / MP 9001 wspomogło Cię w pracy dzięki swojemu intuicyjnemu panelowi
operatorskiemu.

Duża funkcjonalność za pomocą kilku kliknięć.
WYSOKI KOMFORT UŻYTKOWANIA
Z MP 6001 / MP 7001 / MP 8001 / MP 9001 skomplikowane prace stają się naprawdę łatwe.
Do bardzo złożonych prac nie potrzebujesz już zawansowanej wiedzy IT. Wszystkie funkcje
są łatwo dostępne na kolorowym panelu operatorskim LCD. Niedoświadczeni użytkownicy
mogą przełączyć się za pomocą jednego przycisku w uproszczony tryb wyświetlania.
Najbardziej złożona praca to zaledwie kilka kliknięć na panelu operatorskim.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE FAKSU
Automatyczny komunikat o położeniu kartek do podajnika “do góry nogami”.
Automatyczne dystrybuowanie faksów do skrzynek e-mail lub folderów.
Przekazywanie faksów do jednej konkretnej osoby lub do grup roboczych w celu
zoptymalizowania wydajności.
Redukuj koszty przy dużej ilości wysyłanych faksów korzystając z opcji faksu internetowego.

WBUDOWANE NARZĘDZIA DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA
Czy potrzebujesz połączyć różne dokumenty w jeden plik? Pobierasz, przetwarzasz i
dystrybuujesz cyfrowe dokumenty? MP 6001 / MP 7001 / MP 8001 / MP 9001 są w standardzie
wyposażone w DeskTopBinder ™, oprogramowanie do optymalnej obróbki wszystkich Twoich
informacji. Dzięki Web Image Monitor możesz łatwo monitorować status wszystkich urządzeń
w sieci poprzez przeglądarkę WWW.

Rozwiązanie szyte na miarę.
Oszczędzaj na pracach, które zlecałeś do tej pory na zewnątrz. Wykorzystaj pełną
funkcjonalność urządzenia i zwiększ swoje zyski. Różne opcje obróbki końcowej dokumentów
pozwolą Ci wykonać prace, które do tej pory nie byłeś wykonać w swoim biurze takie jak:
zszywanie, dziurkowanie, dodawanie okładek i przekładek, broszurowanie czy oprawa z
grzbietem książkowym. Wszystko to zrób teraz u siebie w firmie.

Inteligentna obróbka końcowa
ZŁÓŻ AUTOMATYCZNIE
Zaoferuj Twoim klientom nowe usługi. Składaj i wpinaj dokumenty A3 do prac A4. Nowy finiszer
do składania wielopozycyjnego* pozwoli Ci na automatyczne składanie kartek na sześć
sposobów: składanie na dwa, składanie do Z, składanie 3 pozycyjne w C, składanie 4-ro
pozycyjne („ołtarzyk”). Wykorzystaj to i bądź o krok przed Twoją konkurencją.

* Nie współpracuje z PCL5e.

AUTOMATYCZNA OBRÓBKA KOŃCOWA I SORTOWANIE DOKUMENTÓW
Materiały najwyższej jakości, profesjonalnie wyglądające raporty i zestawienia, broszury
wszystko to możesz wykonać przy pomocy finiszera o pojemności 3000 arkuszy z zszywaniem
50 lub 100 arkuszy i dziurkowaniem (opcja). Opcjonalny sorter 9-cio półkowy pozwoli Twoim
pracownikom na rozdzielenie ich prac. Już nigdy nie będą szukać swoje pracy w gąszczu
dokumentów.

ZRÓB BROSZURY U SIEBIE W BIURZE
Zaskocz swoich klientów profesjonalnie wykonaną broszurą. Twoje urządzenie wielofunkcyjne
Ricoh pomoże Ci ją wykonać. Finiszer broszurujący pozwala na zszycie 50-cio stronicowej
profesjonalnie wyglądającą broszury w formacie A5 lub A4. Masz również możliwość
wykonania 15 stronicowej broszury z grzbietem książkowym. W połączeniu z innymi opcjami
obróbki końcowej otrzymujesz profesjonalnie wyglądające prace.

ZSZYWAJ I DZIURKUJ
Ręczne dziurkowanie dokumentów i zszywanie to już przeszłość! Oszczędzaj swój czas
korzystając z finiszera GBC StreamPunch™ III. Skomplikowane dziurkowanie wykonasz za
pomocą jednego przycisku. Wybierając finiszer Plockmatic uzyskasz w pełni automatycznie,
profesjonalnie wyglądające broszury.

Zbieraj nieoczekiwane korzyści
Trwałość jest coraz ważniejszym czynnikiem codziennej działalności. Na szczęście, dzięki
programowi środowiskowemu możesz osiągnąć dodatkowe korzyści finansowe. MP 6001 / MP
7001 / MP 8001 / MP 9001 to połączenie ekologii z ekonomią. Pozwala Ci zaoszczędzić papier
dzięki takim funkcjom jak podgląd zeskanowanych dokumentów, skaner i druk w dupleksie.
Krótki czas uruchomienia to oszczędność energii i czasu. Obieg dokumentów staje się bardziej
efektywny, a Ty dostrzegasz różnicę w kosztach drukowania.

Oszczędniej i bardziej ekologicznie
LEPSZY PRZEPŁYW DOKUMENTÓW I WIĘKSZA KONTROLA
Oszczędzać czas, pracuj efektywniej dzięki web-based job ticketing.
Zwiększ kontrolę nad drukowaniem przy pomocy zarządzaniem kolejką wydruków.
Kontroluj koszty zarządzając kontami użytkowników.
Zautomatyzuj prace i usprawnij swój biznes.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY
Zmniejsz zużycie prądu korzystając z technologii Quick Start-up.
Drukuj dwustronnie korzystając z standardowej opcji dupleksu.
Oszczędzaj papier korzystając z skanera i podglądu dokumentów.
Pracuj efektywniej korzystając z wielofunkcyjności urządzenia.

MY JESTEŚMY EKOLOGICZNI, A TY?
Nashuatec produkty powinny być przyjazne dla środowiska na każdym etapie ich życia. Ricoh
posiada unikalną ekologiczną technologię produkcji tonerów. Tworzywa użyte do produkcji
tabliczek z logo Ricoh zostały wyprodukowane na bazie roślinnej. Niskie zużycia energii,
czyste i ciche działanie, funkcjonalność dupleksu w urządzeniach MP 6001/MP 7001/MP 8001/
MP 9001 gwarantują ochronę środowiska naturalnego na bardzo wysokim poziomie.

Zrewolucjonizuj i chroń Twój obieg
dokumentów
Naprawdę cyfrowy obieg dokumentów pozwala nie tylko zaoszczędzić czas i pieniądze, ale i
chronić w tym samym czasie przed zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem. MP 6001 /
MP 7001 / MP 8001 / MP 9001 są wyposażone w najnowsze systemy bezpieczeństwa. Dane
są nadpisywane na dysku twardym i kodowane co zapobiega przed nielegalnym kopiowaniem,
gwarantując Ci spokojną pracę. W całym procesie obiegu dokumentów Twoje dane są pod ścisła
ochroną.

Cyfrowość
ZARZĄDZANIE I CYFROWA DYSTRYBUCJA
Digitalizuj dokumenty zamiast zapełniać kolejne szafy na dokumentację papierową.
Składuj, odtwarzaj i używaj ponownie dokumenty wykorzystując serwer dokumentów.
Skanuj dokumenty do skrzynki e-mail albo do konkretnego folderu w sieci.
Skanuj do URL aby nie obciążać skrzynek e-mail użytkowników.

NAPISZ I URUCHOM SWOJE APLIKACJE W URZĄDZENIU
Embedded Software Architecture ™, to nowatorska opcja oparta na technologii Java™ (J2ME™), dzięki której urządzenia serii
Aficio ™ umożliwiają daleko idącą personalizację urządzenia. Napisz i uruchom swoje własne aplikacje w Twoim urządzeniu Aficio
™ i zwiększ możliwości Twojej firmy.

BEZPIECZEŃSTWO
Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi, korzystaj z osobistego numeru PIN i autoryzacji.
Moduł nadpisywania danych na dysku twardym.
Zabezpiecz się przed kradzieżą danych i nielegalnym kopiowaniem materiałów szyfrując je.
Zapobiegaj nieautoryzowanemu kopiowaniu i drukowaniu Twoich dokumentów

KOPIARKA
Proces kopiowania:

SKANER (OPCJA)
Poczwórna laserowa wiązka skanująca,

Prędkość skanowania:

drukowanie elektro-fotograficzne

Kolorowe, Czarno-białe: Maksymalnie 55 - 80
(jednostronne), Maksymalnie 90 - 130

Prędkość kopiowania:

60/70/80/90 kopii na minutę (A4)

Rozdzielczość:

DPI1,200 DPIddd

Rozdzielczość:

oryginałów na minutę (dwustronne)
Maksymalnie 600 DPI (TWAIN: 1,200 DPI)

Kopiowanie wielokrotne:

Do 999

Format oryginału:

Maksymalnie 279 mm x 432 mm

Czas nagrzewania:

Mniej niż 30/30/60/300 sekund

Formaty wyjściowe:

PDF, JPEG, TIFF

Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mniej niż 4.2/3.5/3.5/3.3 sekund

Sterowniki standardowe:

Sieciowy TWAIN, WIA, WSD

Zoom:

25 - 400% (w krokach 1%)

Skanowanie do e-mail:

SMTP, TCP/IP

Pamięć:

Maksymalnie: 1.5 GB + 160 GB Dysk Twardy

Adresy odbiorców:

Maksymalnie 500 na zadanie

Pojemność wejściowa papieru:

Standardowo: Taca na 2 x 1,550- arkuszy

Zapisane adresy odbiorców:

Maksymalnie 2,000

papieru, Taca na 2 x 550- arkuszy papieru, 100-

Książka adresowa:

Przez LDAP lub lokalnie na twardym dysku

taca ręczna, Maksymalnie: 8,300 arkuszy

Skanowanie do folderu:

Przez SMB, FTP lub protokół NCP

Pojemność podajnika ADF:

150 - 250 arkuszy (80 - 69 g/m²)

Miejsce docelowe:

Maksymalnie 50 folderów/pracę

Pojemność wyjściowa papieru:

Standardowo: 500 (A4), 250 (A3) arkuszy

Rozmiar papieru:

A6 - A3

Gramatura papieru:

Kasety na papier: 52.3 – 127.9 g/m²
Taca ręczna: 52.3 – 216 g/m²
Dupleks: 64 – 127.9 g/m²

Wymiary (S x G x W):

690 x 790 x 1,165 mm

Waga:

Mniej niż 217 kg

Zasilanie:

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Pobór mocy:

Maksymalnie: 1.9/1.9/1.95/1.9 kW

OPROGRAMOWANIE
Standard:

SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web
SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite, Sterownik TWAIN,
Oprogramowanie narzędziowe dla komputerów
Macintosh, Agfa Font Manager

Opcja:

DeskTopEditor™ For Production, Drukowanie
SCS/IPDS

DRUKARKA (OPCJA)
Prędkość drukowania:

60/70/80/90 wydruków na minutę

Język drukarki/rozdzielczość:

Standardowo: RPCS, PCL5e, PCL6, Opcja:
Adobe® PostScript™ 3, IPDS

Interfejs:

Standardowo: Karta sieciowa 10 base-T/100
base-TX, USB 2.0, Opcja: Port równoległy
IEEE1284, Bezprzewodowa sieć LAN
(IEEE802.11 a/b/g), Bluetooth, Karta sieciowa
1GB (1000 base-T Ethernet)

Pamięć:

1.5 GGGB + 160 GB Dysk Twardy

Protokół sieciowy:

IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk

Obsługiwane środowiska:

Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003,
Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic),

FAKS
Obwód:

PSTN, PBX

Kompatybilność:

ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) faks
internetowy, ITU-T (T.38) faks IP

Prędkość modemu:

Maksymalnie: 33.6 Kb/s

Rozdzielczość:

Standard/podwyższona: 200 x 100 - 200 DPI
Opcja: 400 x 400 DPI

Metoda kompresji:

MH, MR, MMR, JBIG

Prędkość skanowania:

Mniej niż 0.70 sekund

Pojemność pamięci:

Standardowo: 4 MB, Opcja: 32 MB

Podtrzymanie pamięci:

Tak (jedna godzina)

Macintosh OS X 10.1 lub nowszy (native mode),
Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun®

INNE OPCJE

Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/

Kaseta (LCT) dużej pojemności na 4.000 arkuszy, Konwerter LG kasety tandemowej do

11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,

formatu B4, Rozszerzenie kasety tandemowej A4 do formatu A3, Opcja podawania

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM

papieru z indeksami, Taca odbiorcza, Moduł składania wielopozycyjnego, Podajnik

AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3, SAP® R/3® (3.x lub

okładek, Finiszer na 3000 arkuszy z zszywaczem do 50 arkuszy, Finiszer na 3000

nowszy), mySAP ERP2004 lub nowszy

arkuszy z zszywaczem do 100 arkuszy, Finiszer broszurujący na 2000 arkuszy, 9-cio
półkowy mailbox, Moduły dziurkujące o różnych rozstawach., Moduł wyrównujący
wydruki, GBC StreamPunch™ III (dziurkowanie do bindowania), Moduł Plockmatic –
profesjonalna broszurownica, @Remote, GlobalScan NX, Interfejs G3, Moduł
bezpiecznego nadpisywania danych, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych,
Moduł zabezpieczenia drukowanych dokumentów przed kopiowaniem, Konwerter
formatów pliku, Karta VM, Przeglądarka, Interfejs licznika, Port SD/USB, Opcja tandemu

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi dotyczące
wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.
Proszę o kontakt z przedstawicielem firmy Nashuatec aby uzyskać informacje o
dostępnych modelach, opcjach i oprogramowaniu

Certyfikat ISO9001: 2000 Certyfikat ISO14001
Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może
się różnić od prezentowanego w broszurze.
Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach
bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

Aby uzyskać więcej
informacji, prosimy o
kontakt

