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Kopiator Skrivare Fax skanner

MP C8002SP

80 Sv/v Färg
sid/mi

MP C6502SP

65 Sv/v Färg
sid/mi



Revolutionerar din färgproduktion.

Du behöver innovativ teknik för att överträffa dina konkurrenter. Därför har Ricoh utvecklat

multifunktionsenheterna MP C6502SP/MP C8002SP. De effektiviserar lätt dina arbetsflöden med hög

utskriftshastighet och superb bildkvalitet. En ökad kapacitet för mediahantering och enkel användning,

hjälper de dig från start till mål. Och gör detsamma för din affärsverksamhet.

Högkvalitativa utskrifter i hög hastighet

Mycket hög bildkvalitet

Flexibel pappershantering

Enkel att använda för alla

Snabbare arbetsflöde



Utgör ny norm för allt-i-ett-utskrifter i färg
för kontor.

Klassledande teknik
Ge ditt företag ett uppsving med höghastighetsutskrifter i både fullfärg
och svartvitt med upp till 80 sidor i minuten. Det betyder att utskrifter i
färg inte kompromissar med produktiviteten. Dubbelsidiga utskrifter
skrivs ut i samma höga hastighet, vilket ger snabba och högkvalitativa
dubbelsidiga utskrifter i både färg och svartvitt. Dessutom skannar du
120 enkelsidiga och 220 dubbelsidiga sidor i minuten.

Professionell kvalitet på färgbilder
Det här är den nya generationen allt-i-ett-skrivare med högkvalitativa
utskrifter som sparar dig tid och pengar genom att internproducera dina
dokument. Den senaste VCSEL-tekniken och ny kemisk toner, som
används i Ricohs exklusiva skrivare, garanterar en superb
utskriftskvalitet som ger professionella resultat.

Enkel använding för alla
Den lättanvända användarpanelen ger enkel enkel drift. Med LED-
lampor kan du övervaka produktionen på håll, och byte av toner under
pågående drift maximerar driftstiden och produktiviteten.

Efterbehandling för experter
Den nya funktionen för häften med fyrkantsrygg är standard. Med sitt
tunna, snygga format ger det häften som ser mer professionella ut. Och
vikning utan häftning är en av Ricohs många avancerade
efterbehandlingsalternativ som hjälper dig att förbättra din verksamhet
och ditt erbjudande till kund.



Utformad för maximal framgång
Klassledande produktivitet
Färg kan bli en flaskhals för din produktivitet eftersom vissa enheter
skriver ut avsevärt långsammare i färg. MP C6502SP skriver ut 65 sidor i
minuten och MP C8002SP skriver ut 80 sidor i minuten i både svartvitt
och fullfärg. Dubbelsidiga dokument skrivs ut i full hastighet och ger
otroligt snabb produktion. Kontinuerlig duplexmatning som skannar
originalens fram- och baksida samtidigt, har en avläsningshastighet på
120 sidor (enkelsidigt) och 220 sidor (dubbelsidigt) i minuten i både
svartvitt och färg.

Superb bildkvalitet för exklusiva utskrifter
Vår innovativa VSCEL-teknik ger en mycket hög upplösning på 4 800
dpi, vilket ger dig en mycket hög bildkvalitet med exakt registrering och
jämn färgapplicering. Och vår nya kemiska PxP EQ-toner har mindre
och mer likformade tonerpartiklar, vilket ger högupplösta utskrifter och fin
färggradering. Det utökar färgomfånget med cirka 10%.

Flexibel pappershantering
Skriv ut på SRA3+-papper med skärmärken för korrektur - oumbärligt för
designers och grafiska formgivare. Både stora och mindre företag har
nytta av att kunna skriva ut mer på ett ark. Båda skrivarna har stöd för
300g/m2 (enkelsidigt) och 256g/m2 (dubbelsidigt). Papperskassetter
med hög kapacitet som rymmer upp till 8 100 ark minimerar
utskriftsavbrott.



Snabbare arbetsflöde
Smidig drift
Toner och papper kan bytas och fyllas på under pågående drift. Du når
tonerflaskorna enkelt från enhetens framsida. Våra unika
papperskassetter stängs automatiskt för att undvika skador. Och med
optimerade pappersbanor minskar du pappersstopp med 25% jämfört
med tidigare modeller. Användarpanelen har LED-lampor och
animationer som guidar dig genom rensningen av pappersstopp om det
skulle inträffa. Man behöver inte öppna frontluckan eller lossa på några
spakar.

Professionell efterbehandling inline
Du producerar proffsiga dokument med vårt stora urval av
efterbehandlingsalternativ. Efterbehandlare för 2 000 och 3 000 ark,
samt häftesefterbehandlare för 2 000 ark med Ricohs nya och unika
funktion för häften med fyrkantsrygg. Vikning utan häftning,
efterbehandling av papper av icke standardformat och posterutskrifter är
nyheter bland våra efterbehandlingsalternativ.

Sparar energi
MP C6502SP/MP C8002SP har ett miljöanpassat räkneverk på
informationsskärmen. Dubbelsidiga utskrifter är standard för att spara på
papper och kostnader. Ny återställningsmetod från energisparläge
minskar energiförbrukningen. Samtidigt sparar på- och
avslagningstimern både ägandekostnader och energikostnader. Båda
enheterna följer kraven i Energy Star och BAM.



Optimerar din miljö
Utökar dina möjligheter
Spara tid och papper Minska tiden för sökning av dokument med
sökbara PDF (tillval) som låter dig söka på specifika ord genom osynlig
inbäddning av text på skannade PDF-bilder. Sökbara PDF-filer kan
skickas till epost, mapp och extern media (SD/USB). Kopiera fram- och
baksida av ett ID-kort eller mindre original på en sida av ett papper
genom att använda ID-kortskopiering. Detta spar mycket papper och
mycket tid om du ofta kopierar ID-kort/körkort.

Tillvalet Fiery färgcontroller
E-22B färgcontroller integreras perfekt. Den har den senaste Fiery-
plattformen FS100, en högpresterande Intel-processor på 2,9 GHz, 2
GB minneskapacitet och en kraftig hårddisk på 500 GB. Den här
kombinationen höjer din RIP-produktivitet för komplexa utskriftsjobb.

En mångkunnig resurs
Fiery-controllers ger dig totalkontroll av jobbköer och exakt färghantering
Pantone Plus). E-22B är Pantone® -kalibrerad för att ge perfekt
matchning med Pantonefärger. E-22B levereras även med Fiery
FreeForm, som låter dig skriva ut individanpassade jobb som är en
mycket bra introduktion till variabeldatautskrifter.



Tillval för framgång

1 LCD-panel i färg

2 Kontinuerlig dokumentmatare för 220 ark

3 Direktkassetter

4 2 standardkassetter för 1 250 ark (tandem); 2
kassetter för 500 ark och sidoinmatningsfack
för 100 ark ger en totalkapacitet på 3 700 ark.

5 Stormagasin för 2 200 SRA3-ark

6 Omslagsarksmatare med en källa

7 Häftesefterbehandlare för 2 000 ark (häftar 65
ark)



MP C6502SP/MP C8002SP
MP C6502SP/MP C8002SP

ALLMÄNT

Uppvärmningstid: 45 sekunder
Första sidan: Fullfärg: 7,2/6,2 sekunder

Svartvitt: 5,3/4,6 sekunder
Kontinuerlig utskrift: Fullfärg: 65/80 sidor/minut

Svartvitt: 65/80 sidor/minut
Minne: Standard: 2,5 GB
HD: 640 GB
Mått (B x D x H): 750 x 880 x 1 225 mm
Vikt: 241 kg
Strömförsörjning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR

Kopieringsprocess: System med elektrostatisk torrtoner
och 4 trummor samt internt
överföringsbälte

Flersidig kopiering: max kopior
Upplösning: 600 dpi
Zoom: Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE

Skrivarspråk: Standard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF,
PDF direktutskrift, Mediautskrift (JPEG/
TIFF)
Tillval: Adobe® PostScript® 3™, IPDS

Upplösning: 1,200 x 4,800 dpi
Gränssnitt: Standard: USB 2.0, SD-kortplats,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Ethernet 1000 Base-T
Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284,
Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth

Nätverksprotokoll: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Tillval)
Windows®-miljöer: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Mac OS-miljöer: Macintosh OS X v10.2 eller senare
UNIX-miljöer: UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Novell® Netware®-miljöer: v6.5
SAP® R/3®-miljöer: SAP® R/3®
Andra miljöer som stöds: NDPS Gateway

AS/400® med OS/400 Host Print
Transform

SKANNER

Skanningshastighet: Fullfärg: Max 120 original per minut
Svartvitt: Max 120 original per minut

Upplösning: Max: 300 dpi
Originalformat: A3, A4, A5, B4, B5
Medföljande drivrutiner: Network TWAIN
Skanna till: E-post (SMTP, POP, IMAP4), Mapp,

USB, SD-kort, SMB, FTP, NCP

FAX

Anslutning: PSTN, PBX
Kompatibilitet: ITU-T (CCITT) G3, Extra G3 (tillval)
Upplösning: 8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100 dpi

8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi
8 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi (Tillval)
16 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi
(Tillval)

Överföringshastighet: G3: 2 sekund(er)
Modemhastighet: Max: 33,6 kbps
Skanningshastighet: 2 sekund(er)
Minneskapacitet: Standard: 4 MB

Max: 28 MB

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat: SRA3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papperskapacitet: Max: 8 100 ark
Papperskapacitet (utmatning): Max: 3 500 ark
Pappersvikt: Standardkassett(er): 52,3 - 256 g/m²

Sidoinmatningsfack: 52,3 - 300 g/m²

MILJÖ

Effektförbrukning: Max: 2 400 W
I klar läge: 450 W
Energisparläge: 196,9/199,3 W
Viloläge: 0,68 W
TEC (Normal elkonsumtion): 5,06/6,48
kW/h

PROGRAMVAROR

Standard: Web SmartDeviceMonitor®, Web
Image Monitor

Tillval: GlobalScan NX, Streamline NX,
Programpaket för kortautentisering,
Unicode fontpaket för SAP, Equitrac
PCC V4

TILLVAL

Stormagasin för 2 200 ark, Stormagasin för 4 400 ark, Efterbehandlare för
3 000 ark, Häftesefterbehandlare för 2 000 ark, Hålslagskit,
Brevfacksenhet med 9 fack, Omslagsarksmatare, Registerfliksenhet,
Utmatningsfack, Bunträtare, Tandemkit, Plockmatics häftestillverkare,
Dubbelriktad IEEE 1284, Bluetooth, Netware, PostScript3-enhet, IPDS-
enhet, Webbläsare, Räkneverksgränssnitt, Filformatskonverterare,
Säkerhetsenhet för dataöverskrivning (certifierad version), Säkerhetsenhet
för kopieringsdata, Fjärrfaxmodul, Extra Super G3-port, Faxminne, Tillval
för fax, Vikningsenhet, Unicode Fontpaket för SAP, Trådlöst LAN (IEEE
802.11a/g/n), OCR-enhet, Kylenhet, Inbyggd smartkortläsare, GBC
StreamPunch Pro

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Tonerkapacitet: Svart: 48 500 sidor
Cyan: 29 000 sidor
Magenta: 29 000 sidor
Gul: 29 000 sidor

Kontakta din lokala Ricoh-återförsäljare för information om modellers
tillgänglighet, tillval och programvaror.

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad
Alla märkes- och/eller
produktnamn är registrerade
varumärken och tillhör
respektive ägare.
Specifikationer och utseende
kan ändras utan föregående
meddelande. Färgen på den
verkliga produkten kan skilja
sig från den som visas i
denna broschyr. Bilderna i
den här broschyren är inte
verkliga fotografier och kan
skilja sig något avseende
detaljer.
Copyright © 2013 Ricoh
Europe PLC. Alla rättigheter
förbehålles. Den här
broschyren, dess innehåll och/
eller layout får inte modifieras
och/eller anpassas, kopieras
delvis eller i sin helhet och/
eller införlivas i andra
dokument utan ett i förväg
skriftligt godkännande från
Ricoh Euorpe PLC.

www.ricoh-europe.com


