
MP 6000/MP 7000  

Łatwy i szybki sposób 
tworzenia dokumentów



Tworzenie dokumentów, dystrybucja, 
komunikacja – nic równie łatwego.

Profesjonalny wygląd dokumentów

Współczesne środowiska biurowe używają zaawansowanych narzędzi sieciowych 
w celu tworzenia dokumentów, dystrybucji oraz zapewnienia najbardziej efektywnej 
komunikacji, a wszystko to w jak najprostszy sposób. Afi cio™MP 6000/MP 7000 
to inteligentne rozwiązania do obsługi zróżnicowanych potrzeb. Systemy te łączą w 
sobie perfekcyjnie wszystkie wymagania współczesnego biura: posiadają możliwości 
zarządzania dokumentami, które wykraczają w przyszłość, a jednocześnie są 
obsługiwane intuicyjnie. Wychodzą one krok przed tradycyjny proces tworzenia 
dokumentów, łącząc w sobie pozyskiwanie, tworzenie, archiwizowanie i dystrybucje 
informacji. Afi cio™MP 6000/MP 7000 w połączeniu z prostotą staje się synonimem 
„nieograniczonych możliwości”!

•  Wszystko w jednym: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie w jednym urządzeniu.

•  Intuicyjna obsługa dzięki dużemu panelowi LCD oraz trybowi uproszczonemu.

•  Wysoka produktywność – praca z prędkością 60/70 stron na minutę oraz skanowanie dwóch 
stron oryginału jednocześnie.

•  Efektywna dystrybucja dokumentów poprzez skanowanie do e-maila czy skanowanie do URL.

•  Unikalna gama możliwości obróbki końcowej.

•  Zaawansowana funkcjonalność bezpieczeństwa i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta.



Zaawansowana transmisja faksowa

 Szeroka gama inteligentnych możliwości faksowania dostępna w urządzeniu 
pozwala na zorganizowanie Twojej komunikacji faksowej jako wydajny i 
bezproblemowy przepływ informacji:

• Automatyczna dystrybucja faksów przychodzących na podany adres e-mail lub 
do wyznaczonego folderu.

• Przekazanie faksów do jednej osoby bądź grupy roboczej zapewnia optymalną 
wydajność.

• Zmniejszenie kosztów i optymalizacja wydajności poprzez wykorzystanie Internetu 
dla wysyłania faksów na dużą odległość.

 Załączona wiadomość faksowa automatycznie dociera do odpowiedniej osoby 
z pominięciem dystrybucji wersji papierowej, co równocześnie zapewnia obniżenie 
kosztów.

Nieprzerwana praca ciągła

Papier może być podawany z 4 różnych źródeł, włączając w to kasetę dużej 
pojemności na 4.000 arkuszy. Poprzez możliwość dodawania papieru podczas 
pracy urządzenia minimalizuje się niepotrzebne przerwy.

Produktywność w środowisku biurowym

Aficio™MP 6000/MP 7000 jest najprawdopodobniej najłatwiejszym w 
obsłudze systemem na świecie. Nie ma potrzeby studiowania obszernej 
instrukcji obsługi, czy posiadania kompleksowej wiedzy z zakresu IT: 
wszystkie potrzebne funkcje są szybko i łatwo dostępne, np. można w 
kilku krokach dodać adres e-mail odbiorcy bezpośrednio z korporacyjnej 
książki adresowej.

Największe możliwości – 
najlepsze rezultaty

Obróbka końcowa dokumentów 

Dzięki urządzeniu Aficio™MP 6000/MP 7000 możesz sprostać najbardziej 
zróżnicowanym wymaganiom klientów, dotyczącym wyglądu tworzonych 
dokumentów. Zszywanie, dziurkowanie, dokładanie wcześniej zadrukowanych 
okładek, tworzenie rozdziałów, aż po tworzenie profesjonalnych broszur wraz 
ze składaniem do Z; wszystko to jest możliwe on-line.

Uproszczenie procesu obiegu dokumentów zwiększa jego efektywność. 
Aficio™ MP 6000/MP 7000 posiadając zaawansowane możliwości, łączy 
w sobie zdolność czynienia codziennej pracy łatwiejszą z zaawansowanym 
zarządzaniem dokumentami. Intuicyjna obsługa, szybka i nieprzerwana praca 
oraz duże możliwości konfiguracji opcji obróbki końcowej sprawiają, iż nie 
istnieją ograniczenia, co do zakresu wykonywanych prac.

Tworzenie 
broszur

Dziurkowanie Zszywanie



Efektywne zarządzanie dokumentami w standardzie

Czy dokumenty w różnych formatach mają być łączone w jeden plik? Czy dokumenty 
w formie elektronicznej mają być zachowywane, przetwarzane i dystrybuowane? 
Aficio™ MP 6000/MP 7000 jest standardowo wyposażone w oprogramowanie 
DeskTopBinder™ V2 Lite, które pomaga optymalnie zarządzać całością informacji. 
Jednocześnie istnieje możliwość monitorowania statusu wszystkich urządzeń 
drukujących w sieci za pomocą przeglądarki internetowej przez Web Image Monitor.

Rozszerzona efektywność i funkcjonalność

Aby sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom, Ricoh oferuje pakiety 
oprogramowania dopasowane do indywidualnych potrzeb. 

• Oszczędność kosztów drukowania przez automatyczne przekierowanie 
prac do najbardziej odpowiedniego (wydajnościowo i kosztowo) urządzenia 
(doc-Q-route).

• Pełna integracja z UNIX/Linux.

• Pełna funkcjonalność drukowania z systemów mySAP™ ERP i IBM® 
System i5™, jak i możliwość przejrzystego monitorowania kosztów 
(Equitrac Office™).

Możliwość dostosowania do indywidualnych preferencji użytkownika 

Systemy Aficio™ są wyposażone w unikalną architekturę Embedded Software
Architecture™, która jest innowacyjną platformą, opartą o aplikację Java™ 
(J2ME™), co pozwala na dostosowanie urządzenia do potrzeb każdego 
użytkownika.   

Kwestie środowiskowe

Urządzenie Aficio™MP 6000/MP 7000, podobnie jak wszystkie produkty firmy 
Ricoh odzwierciedla przywiązanie firmy do kwestii środowiskowych z uwagi 
na użycie materiałów nietoksycznych i minimalizację emisji ozonu. 
Zaawansowane nowe tryby oszczędzania energii podkreślają przywództwo 
ekologiczne firmy i zachęcają zarówno użytkowników jak i firmę do dalszego 
rozwijania świadomości środowiskowej.

Redukacja kosztów wydruku, dzięki 

automatycznemu przekierowaniu dokumentów 

do najbardziej odpowiedniego urządzenia.



Pełna funkcjonalność 
zarządzania dokumentami 
dla szybszej komunikacji

Tworzenie profesjonalnie wyglądających 

dokumentów w dobie Internetu nie 

może być skomplikowane. 

W Aficio™MP 6000/MP 7000 wszystkie 

operacje, jak skanowanie, drukowanie 

czy kopiowanie są wykonywane 

natychmiast.

• Łatwy i szybki dostęp do najczęściej 
używanych funkcji: możliwość przełączenia 
pomiędzy „normalnym” a „uproszczonym” 
panelem operatorskim.

• Imponująca jakość 1.200 x 1.200 dpi 
wprawi wszystkich w zdumienie.

• Jakkolwiek ma wyglądać dokument, jest to 
możliwe do ustawienia w komputerze: od 
dziurkowania, zszywania, tworzenia broszur, 
po dodawanie okładek, czy składanie do Z.

Zarządzaj i dystrybuuj dokumenty w postaci cyfrowej 

Biuro wyposażone w prawdziwie cyfrowy obieg dokumentów 
to oszczędność czasu i kosztów:

• Archiwizuj: Afi cio™MP 6000/MP 7000 zapewnia zamianę dokumentów 
na postać cyfrową, co pozwala uniknąć zajmujących miejsce „szaf z papierami”.

• Zarządzaj: można zachować, odnaleźć i powtórnie użyć dokument 
w dowolnym czasie, używając funkcjonalności serwera dokumentów.

• Dystrybuuj: skanowanie dokumentów do dowolnego adresu e-mail 
(przez LDAP) lub do folderu w sieci.

• Ułatwiaj: skanowanie do URL, aby uniknąć efektu przepełnienia skrzynki 
e-mailowej odbiorcy: e-mail zawiera tylko adres URL, skąd odbiorca 
może pobrać plik.

• Dopasuj: przy użyciu aplikacji Java™, na urządzeniach Afi cio™ można 
uruchomić aplikację klienta.

Zawsze dotrzymaj najbardziej napiętych terminów  

Z pomocą Afi cio™MP 6000/MP 7000 można wykonać niemal dowolną 
pracę bez straty czasu, dotrzymując kroku tendencjom rynkowym.

• Czas nagrzewania poniżej 30 sekund eliminuje czas oczekiwania na kopie.

• Skanowanie dokumentów z prędkością 75 stron na minutę.

• Obie strony oryginału są skanowane jednocześnie.

• Maksymalna produktywność została osiągnięta dzięki prędkości pracy 
(60/70 kopii/wydruków na minutę) i wydrukowi po jednym kliknięciu myszą.

• Użytkownicy z sektora produkcyjnego mają zagwarantowaną pracę ciągłą 
przy całkowitej pojemności papieru wynoszącej 8.300 arkuszy.

Optymalne bezpieczeństwo    

Zabezpieczenie informacji przed istniejącymi zagrożeniami to sprawa życia 
lub śmierci. Wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania 
bezpieczeństwa, Afi cio™MP 6000/MP 7000 gwarantuje transmisję bez 
ryzyka ingerencji.

• Zabezpieczenie przez nieautryzowanym dostępem: użyj kodu PIN, 
autoryzacji Windows®oraz operacji logowania/wylogowania.

• Tymczasowe dane pozostałe na systemowym dysku twardym są 
niemożliwe do odczytania dzięki opcji bezpiecznego nadpisywania danych.

• Wykradanie danych i nielegalne kopiowanie jest niemożliwe, gdyż całość 
danych jest kodowana.

• Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym kopiowaniem drukowanych 
dokumentów.



www.ricoh-europe.com

MP 6000/MP 7000  SPECYFIKACJA

Certyfi kat ISO9001: 2000
Certyfi kat ISO14001 

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane 
aby spełniać wymogi dotyczące wydajności 
energetycznej EC ENERGY STAR. 

Ricoh wierzy w zachowanie cennych 
naturalnych zasobów Ziemi. Niniejsza 
broszura została wydrukowana  na papierze 
przyjaznym środowisku naturalnemu: 
50% włókien z odzysku, 50% wybielana 
bezchlorkowo pulpa papierowa.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami 
handlowymi ich właścicieli.

Specyfi kacja I wygląd zewnętrzny 
mogą ulec zmianie bez uprzedniego 
powiadomienia. Kolor rzeczywistego 
produktu może się różnić od 
prezentowanego w niniejszej broszurze.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza 
broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie 
mogą być zmieniane, i/lub adoptowane, 
kopiowane w części lub całości ani 
wykorzystywane w innych opracowaniach 
bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Ricoh Europe PLC.

KOPIARKA

Proces kopiowania:  Poczwórna laserowa wiązka skanująca, 
 drukowanie elektro-fotografi czne

Prędkość kopiowania:  60/70 kopii na minutę1

Rozdzielczość:  Wydruk/kopia/Skanowanie:  1.200 dpi/600 dpi

Kopia wielokrotna:  Do 999 kopii

Czas nagrzewania:  30 sekund

Czas otrzymania pierwszej kopii: 4,2/3,5 sekundy

Zoom:  25 - 400% (co 1%)

Pamięć:  Standardowa:  256 MB + 80 GB Twardy dysk
 Maksimum:  512 MB + 80 GB Twardy dysk

Pojemność wejściowa papieru:  Standard:  2 x 1.550-kaseta tandemowa
2 x 550-arkuszy

100 arkuszy - podajnik ręczny
 Maksimum:  8.300 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru:  Maksimum:  3.750 arkuszy

Rozmiar papieru:  B6 - A3

Gramatura papieru:  Kasety na papier:  53 - 128 g/m2

 Taca ręczna:  53 - 216 g/m2

 Dupleks:  64 - 128 g/m2

Dupleks:  Standard

Wymiary (S x G x W):  690 x 790 x 1.165 mm

Waga:  Poniżej 206 kg

Zasilanie:  220 - 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy: Maksimum:  Poniżej 1,85 kW

DRUKARKA/SKANER (OPCJA)2

DRUKARKA

Prędkość drukowania:  60/70 wydruków na minutę1

Język opisu strony drukarki:  Standard:  PCL5e: Do 600 x 600 dpi
 PCL6/RPCS™: Do 1.200 x 1.200 dpi
 Opcja:  Adobe® PostScript® 3™: 
 Do 1.200 x 1.200 dpi

Interfejs:  Standard:  Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 USB 2.0
 Opcja:  Interfejs bezprzewodowy (IEEE 802.11b)
 FireWire (IEEE 1394)
 USB Host I/F, Gigabit Ethernet

Pamięć:  512 MB + 80 GB Twardy dysk
 (obsługuje również funkcje kopiarki)

Protokoły sieciowe:  TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB

Obsługiwane systemy  Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003
operacyjne: Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 
 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 
 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 
 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise 
 IBM® AIX v4.3/5L v5.1, v5.2, v5.3 
 Macintosh 8.6 lub nowszy (OS X Classic) 
 Macintosh OS X v10.1 lub nowszy (tryb natywny)
 IBM® System i5™ HPT printing
 SAP® R/3® lub nowszy
 mySAP™ ERP2004 lub nowszy

SKANER

Prędkość skanowania:  75 oryginałów na minutę (MH, A4/dłuższa krawędź)

Rozdzielczość:  600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi), 256 odcieni szarości

Maksymalny rozmiar oryginału:  A3

Formaty wyjściowe:  PDF, JPEG, TIFF

Sterowniki:  TWAIN sieciowy

Skanowanie do e-maila:  SMTP, TCP/IP

Adresy odbiorców:  Maksimum 500 z lokalnej książki adresowej

Zapisane adresy odbiorców:  Maksimum 2.000

Książka adresowa:  Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym

Skanowanie do folderu:  Przez SMB lub protokół FTP

Odbiorcy:  Maksimum 50 folderów/pracę

OPROGRAMOWANIE

Standard:  SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client
 Web SmartDeviceMonitor™
 Web Image Monitor (wbudowany)
 DeskTopBinder™ Lite
 sterownik TWAIN
 Printer utility for Macintosh
 Agfa Font Manager
Opcja:  DeskTopEditor For Production
 doc-Q-manager
 doc-Q-route
 Equitrac Offi ce™
 SCS/IPDS printing

FAKS (OPCJA)

Obwód:  PSTN, PBX

Zgodność:  ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet faks
 ITU-T (T.38) IP faks

Prędkość modemu:  Maksimum 33,6 Kb/s

Rozdzielczość:  Standard/podwyższona:  200 x 100/200 dpi
 Maksimum:  400 x 400 dpi (opcja)

Metody kompresjii:  MH, MR, MMR, JBIG

Prędkość skanowania:  0,5 sekundy 
 (A4, LEF, standard/podwyższona rozdzielczość)

Pojemność pamięci:  Standard:  4 MB
 Maksimum:  28 MB

Podtrzymanie pamięci:  Tak

INNE OPCJE

Kaseta dużej pojemności na 4.000 arkuszy, Podajnik okładek, Podajnik papieru 
z indeksami, Rozszerzenie kasety tandemowej do formatu A3, Finiszer na 3000 arkuszy 
ze zszywaczem na 100 arkuszy, Finiszer na 3000 arkuszy ze zszywaczem na 50 
arkuszy, Finiszer broszurujący na 2000 arkuszy, Moduł wyrównujący wydruki, 9 półkowy 
mailboks, Dziurkacz na 2/4 dziurki, Profesjonalna broszurownica, Moduł składania do Z, 
GBC StreamPunch™ III (dziurkowanie do bindowania), Dodatkowa linia faksu, 
Pamięć SAF, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Moduł zabezpieczający 
drukowane dokumenty przed kopiowaniem, Konwerter formatów plików, Opcja tandemu, 
Karta maszyny wirtualnej Java, Moduł przeglądarki, Profesjonalne oprogramowanie

1 Dostępne są również modele Afi cio™MP 8000, podobne do 
Afi cio™MP 6000 i MP 7000, ale o prędkości pracy 80 stron na minutę.
2 Dostępny jest również model Afi cio™MP 6000SP/MP 7000SP, 
z opcją drukarki/skanera w standardzie.

Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym fi rmy Ricoh w celu uzyskania 
dalszych szczegółów i informacji o dostępnych modelach, opcjonalnych elementach 
i oprogramowaniu.
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