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İşletmenize daha hızlı ve daha üretken bir bakış
açısı getirir

Asla durmayan, son teknoloji yazdırma ortamları için tasarlanmış profesyonel kalitede Akıllı MFP'ler ile

ofisinizi dönüştürür. Farklı yazdırma hızlarına sahip 3 model, MP 6503SP, MP 7503SP, MP 9003SP

arasından tercih yapabilirsiniz; ancak hangi modeli seçerseniz seçin, tümü işletme düzeyindeki iş akışını

sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış üstün güvenilirliğe, verimliliğe ve işlevselliğe sahip olacaksınız.

10,1 inç'lik Akıllı İşletim Paneli, çok daha sezgisel bir belge yönetimi sunmanın yanı sıra toplu çıktılar için

dikkat çekici bir güvenlik sağlamaktadır.

Tutarlı ve yüksek kalitede yazıcı çıktısı

Sezgisel 10,1 inç dokunmatik panel ile yerel kullanıcı deneyimi ve kolay kullanım

LED kağıt sıkışma algılayıcısıyla duraksamaları hızlı bir şekilde çözer

Toner israfını en aza indiren bir teknoloji barındırdığı için Toplam Sahip Olma Maliyeti düşüktür

Cihazınızın daha uzun süre çalışmasını sağlayan yüksek kapasiteli kasetler



İşlevselliği bir üst düzeye taşır.

10,1 inç'lik Akıllı İşletim Paneli etkileyici bir
dokunuş, kaydırma ve sıkıştırma işlemi
sunmaktadır; bu sayede her fonksiyon her zaman
el altında olur. Gelişmiş yazılım olanakları
arasında; Streamline NX, GlobalScan NX ve
Ricoh Scan NX gibi iş akışını geliştiren
teknolojilerimizle entegrasyon yer alır ve kolay
kullanımı ve kişiselleştirilebilir ana sayfası
sayesinde her çalışan her özelliğe etkin ve güvenli
bir şekilde erişebilir.

Zamandan, enerjiden ve paradan
tasarruf edin.
Bu cihazlar, diğer zengin fonksiyon seçeneklerinin
yanında üretkenliği artıran İnsan Algılama
Sensörü ile birlikte gelmektedir. Bu MFP'ler onlara
yaklaştığınızda çalışmaya başlar; böylece
makinenin ısınması için daha az zaman harcamış
olursunuz. Ayrıca bu cihazlar, çevre dostu
moddayken daha az enerji harcamaktadır; bu
özellik, zamandan tasarruf etmenizin yanı sıra,
işletme maliyetleri üzerinde paradan da tasarruf
edeceğiniz anlamına da gelmektedir.



Üretimi artırır.

İş akışı kusursuz hale gelir.

Her çetin iş ortamında, güvenebileceğiniz bir teknolojiye ihtiyacınız
vardır. Bu yüksek teknolojili, güçlü A3 S-B MFP'ler, iş ne kadar
büyük olursa olsun güvenebileceğiniz makinelerdir. Profesyonel
düzeyde çıktı performansı sayesinde, MFP'lerin sunduğu tüm bu
özelliklere şirket bünyesinde sahip olmanızın getirdiği ilave
güvenliğin yanında, dışarıdaki bir baskı tesisinin yazdırma hızına
ve işlevselliğine sahip olursunuz.

Akıllı teknoloji ile hızlı çıktı.

Cihazların hepsi, üç farklı baskı hızına; 65, 75 ve 90 ppm'e sahip
olduğu için yüksek tempolu birçok ortama kusursuz bir şekilde
uyar. Bu cihazlar daha iyi yazılım olanakları sunmaktadır; böylece
Ricoh yazılımı ve uygulamaları ile cihazdan daha fazla
yararlanabilirsiniz. Bu hızlar ile güçlü bir MFP yazıcıdan
beklediğiniz güvenilirliği ve çıktı kalitesini birleştirdiğinizde esnek ve
yüksek hacimli çalışma için ideal bir cihaz elde edersiniz.

Her zaman akıllı seçeneği seçin.

Ricoh'un 10,1 inç'lik yenilikçi Akıllı İşletim Paneli, MFP'ler ile
kurduğunuz etkileşim tarzını değiştirecek. Bu tablet tarzı kontrol
paneli, zengin kullanılabilirlik olanaklarının yanı sıra iş akışınızı ve
operasyonlarınızı geliştirecek, üretkenlik ve olanak arttırıcı
uygulamalar sunmaktadır. Sadece dokunun, kaydırın, sıkıştırın ve
işi halledin.



Akıllı teknoloji. Gelişmiş Çalışma Tarzı

Bir yandan maliyetleri kontrol altında tutarken 
diğer yandan kesintisiz kalite sunar.
Bu MFP'ler son derece becerikli ve hızlı olmalarının yanı sıra
işlevsellik açısından da zengindirler. Cihazlar, Sonlandırıcılar ve
belgeleri üç katlamalı, kapı şeklinde katlamalı ve dört katlamalı
dahil olmak üzere farklı tarzlarda katlayabilen bir çoklu katlama
birimi barındırmaktadır; zarfa koymaya hazır mektuplar ve faturalar
üretebileceğiniz ve herhangi bir dış kaynağın karmaşık yazdırma
gerekliliklerinden kaçınabileceğiniz anlamına gelir.

Daha az bekleme, daha yüksek verim.

Bu MFP serisi, bugüne kadarki en verimli ve en fonksiyonel seridir.
Ancak aynı zamanda çevreye olan etkinizin azaltılmasına yardımcı
olur. İnsan Algılama Sensörümüz gibi yeniliklere sahip olacaksınız;
bu özellik cihazın, ona yaklaşıldığında uyanmasını sağlamakta ve
gecikme olmadan etkili bir şekilde bir sonraki göreve geçmenize
yardımcı olmaktadır. Yerleşik güç tasarrufu özellikleri sayesinde bir
yandan maliyete dikkate ederken diğer yandan kesintisiz, yüksek
kaliteli çıktılar almaya hala devam edebilirsiniz.

Yerleşik verimlilik.

Yüksek hacimli bir işi zamanında bitirmeniz gerektiğinde bunu
kolaylaştırıyoruz. Yerleşik özellikler için yüklenebilir uygulamalar;
gölgelerin silinmesine, kitapların ve sayfaların Tek Geçişli
Doküman Besleyicinin açılması ile taranmasının sağlanmasına
yardımcı olmaktadır; bu özelliklerin tümü toner israfını en az
indirmekte ve son teslim tarihlerini karşılarken işletim maliyetlerini
azaltmaktadır. Diğer üretkenlik özellikleri arasında yüksek
kapasiteli kasetler ve daha hızlı tarama hızı bulunmaktadır.



İhtiyaç duyduğunuz tüm güvenlik
özellikleri.

Tüm seride güvenlik.

Güvenliğin artık hiç olmadığı kadar önemli
olduğunu biliyoruz. Özellikle, giderek daha fazla
sayıda cihazın web'e ve birbirlerine bağlandığını
dikkate alacak olursanız. Bu yüzden bu cihazlar ağ
güvenliği politikanızı veya yönetim kurulu
standartlarını karşılamanıza yardımcı olur ve
verilerin mümkün olduğunca güvende olmasını
sağlar.

Bağlanması kolay olmasına rağmen
hala güvenli.

Hareket halindeyken, genelde birçok cihazdan çıktı
almanız gerekir. Sizin ve müşterilerinizin bunu
güvenli ve emniyetli bir şekilde yapmasını
sağlayacak uygulamalar ve donanımlar sunuyoruz.
Kullanıcı dostu Ağ Güvenliği Ayarımız ayrıca,
MFP'nizi daha güvenli bir şekilde kurmanızı da
sağlar. Yapmanız gereken tek şey, özel güvenlik
düzeyini daha kolay ayarlamanızı sağlayan Web
Image Monitor yoluyla kurulumu yapmaktır.



İş iletişimi için son derece önemli özellikler

1 Sezgisel Akıllı İşletim Paneli ile kolay erişim.

2 Sık sık doldurmaktan kurtulmanız için Standart
4300 sayfalık kağıt kaseti.

3 65 sayfalık zımba ile 2000 sayfalık broşür
yapıcı.

4 300 g/m²'ye kadar olan kağıt tipleri için standart
100 sayfalık bypass tepsisi.

5 Yaratıcı yazdırma çözümleri için 6 katlama
şeklini destekleyen çoklu katlama birimi.

6 Önceden basılı renkli kağıtları/kapakları
yerleştirmek için kapak takma birimi.

7 Flaş bellekten çıktı almak/tarama yapmak için
USB/SD kart okuyucu.

8 Yüksek hacimli üretim için 4000 A4 kağıtlık
Yüksek Kapasiteli Kaset.



MP 6503SP/MP 7503SP/MP 9003SP
TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL

Isınma süresi: 20/20/300 saniye
İlk baskı hızı: 3,2/3,2/2,9 saniye
Sürekli baskı hızı: Dakikada 65/75/90 sayfa
Hafıza: Standart: 2 GB
HDD: Standart: 320 GB
Boyutlar (G x D x Y): 690 x 803 x 1.161 mm
Ağırlık: 200 kg
Güç kaynağı: 220 - 240 V, 50/60 Hz

FOTOKOPİ

Fotokopi: Dört lazer ışını tarama ve elektro-
fotoğrafik yazdırma

Çoklu kopyalama: Maks. 999 kopya
Çözünürlük: 600 dpi
Yakınlaştırma: %1'lik adımlarla %25'ten %400'e

YAZICI

Yazıcı dili: Standart: PCL5e, PCL6, PDF
doğrudan yazdırma
Opsiyonel: Orijinal Adobe
®PostScript®3™, XPS, IPDS

Baskı çözünürlüğü: Maksimum (300 x 300 dpi, 600 x 600
dpi, 1200 x 1200 dpi)

Yazı tipleri: PCL (Ölçeklendirilebilir: 45 yazı tipi,
Bitmapped: 6 yazı tipi, Uluslararası
yazı tipleri: 13 Intellifont), PS3
(Emülasyon) (136 Roman yazı tipi),
IPDS (108 yazı tipi)

Arayüz: Standart: SD yuvası, USB Ana
Bilgisayar I/F, Ethernet 10 base-T/100
base-TX/1000 base-T
Opsiyonel: Çift yönlü IEEE 1284,
Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
USB 2.0 (B Tipi)

Ağ protokolü: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® ortamları: 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 ortamları: Macintosh OS X v10.7 veya üstü
UNIX ortamları: UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux
IBM® AIX

SAP® R/3® ortamları: SAP® R/3®
Diğer desteklenen ortamlar: OS/

400 Host Print Transform kullanan AS/
400®
IBM iSeries

TARAYICI

Tarama hızı: Dakikada maksimum 120 (tek taraflı)/2
20 (dubleks) orijinal

Çözünürlük: Maksimum (600 dpi)
Orijinal boyutu: A3, A4, A5, B4, B5
Tarama Hedefi: E-postaya, Klasöre

FAKS

Devre: PSTN, PBX
Uyumluluk: ITU-T (CCITT) G3
Çözünürlük: Standart: 8 x 3,85 satır/mm, 200 x 100

dpi, 8 x 7,7 satır/mm, 200 x 200 dpi
Seçenek: 8 x 15,4 satır/mm, 400 x 400
dpi, 16 x 15,4 satır/mm, 400 x 400 dpi

İletim hızı: G3 (2 saniye (200 x 100 dpi, JBIG), 3
saniye (200 x 100 dpi, MMR))

Modem hızı: Maksimum: 33,6 Kbps

KAĞIT KULLANIMI

Tavsiye edilen kağıt boyutu: Standart kağıt kaset(ler)i: A3, A4, A5
Bypass tepsisi: A3, A4, A5, A6

Kağıt giriş kapasitesi: Standart: 4.300 yaprak
Maksimum: 8.300 yaprak

Kağıt çıkış kapasitesi: Maksimum: 3.500 yaprak
Kağıt ağırlığı: 52 - 300 g/m²

EKOLOJİ

Güç tüketimi: Maksimum: 1.900 W
Hazır modu: 261/261/290 W
Düşük güç modu: 165/167/198 W
Uyku modu: 0,9 W'tan daha az
TEC (Genel Elektrik Tüketimi)*: 1,34/
1,47/3,26 kWs

* ENERGY STAR Ver.3.0 test
yöntemine dayalı bir referans
değerdir.

OPSİYONEL

ADF tutacağı, 4,000 yapraklık yüksek kapasiteli kaset, A3 tepsi ünitesi,
65zımba ile 3000 yapraklık sonlandırıcı, 100 zımba ile 3000 yapraklık
sonlandırıcı, 2,000-sheet booklet finisher with 65-sheet stapler, Delgeç
kitleri, 9 kutulu posta kutusu, Kapak ekleme birimi, Ayraçlı kağıt ünitesi,
Kopya tepsisi, Jogger ünitesi, Kopya Bağlantı Kiti, Çift yönlü IEEE 1284,
Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/g/n), İkinci Ağ Arayüzü için USB Sunucusu,
PostScript3, IPDS ünitesi, Sayaç arayüzü, Dosya formatı dönüştürücüsü,
Anahtar sayaç aralığı, Kart okuyucu aralığı, Veri Üstüne Yazma Güvenliği
Ünitesi (Onaylı sürüm), Kopyalama Veri Güvenliği Ünitesi, Faks Bağlantı
Ünitesi, 2'nci Super G3 portu, Faks belleği, Faks seçeneği, Çoklu katlama
ünitesi, SAP için Unicode Yazı Tipi Paketi, OCR Ünitesi, XPS doğrudan
yazdırma, Gelişmiş güvenlik HDD, Klavye braketi, NFC Kart Okuyucu

SARF MALZEMELERİ

Toner kapasitesi: Siyah: 43.000 baskı

Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için lütfen
yerel tedarikçinize danışın.

ISO9001 onaylı, ISO14001
onaylı, ISO27001 onaylı
Tüm marka ve/veya ürün
adları kendi sahiplerinin ticari
markalarıdır. Teknik özellikler
ve dış görünüm haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
Asıl ürünün rengi broşürde
gösterilen renkten farklı
olabilir. Bu broşürdeki
görseller gerçek fotoğraflar
değildir ve detaylarda ufak
farklılıklar görünebilir.
Telif Hakkı © 2018 Ricoh
Europe PLC. Tüm hakları
saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/
veya sayfa düzeni Ricoh
Europe PLC'nin önceden
yazılı izni olmadan kesinlikle
değiştirilemez ve/veya
uyarlanamaz, kısmen veya
tamamen kopyalanamaz ve/
veya başka işlerle
birleştirilemez.www.ricoh.com.tr


