Wielozadaniowe spersonalizowane systemy

MP 4000/MP 4000B
MP 5000/MP 5000B

Profesjonaliści od czarno-białych
dokumentów
Produktywność biura przenosi się na całkiem inny poziom
Potężne, czarno-białe wielofunkcyjne Aficio™MP 4000/MP 4000B oraz Aficio™MP 5000/
MP 5000B podnoszą poziom biurowej produktywności. Z możliwościami ulepszania i
personalizacji, łączą w sobie prostolinijność w zarządzaniu dokumentami przy wysokiej
wydajności i łatwej obsłudze. Dodatkowo, szeroka gama możliwości skanowania pozwala
na przekazywanie informacji przez twoje biuro w przeciągu sekundy.
MP 4000/MP 4000B
• Wysoka prędkość wydruków: 40 str/min

MP 5000/MP 5000B
• Maksymalna produktywność przy 50 str/min

• Przyjazne użytkownikom

• Intuicyjne i prostolinijne

• Duży zakres możliwości personalizacji

• Wyjątkowy i zdumiewający projekt

• Różnorodne możliwości wykańczania
dokumentów

• Wszechstronne wykańczanie dokumentów

• MP 4000: standardowe kolorowe skanowanie

• MP 5000: standardowe kolorowe skanowanie

Inteligentne narzędzia, które usprawnią
obieg twoich dokumentów
Tworząc efektywny obieg dokumentów w biurze musimy wziąć pod uwagę więcej niż
tylko stworzenie zwykłej kopii czy wydruku. Tutaj właśnie Aficio™MP 4000/MP 4000B
i Aficio™MP 5000/MP 5000B skupiają się na przyjaznych użytkownikowi operacjach i
profesjonalnemu wykańczaniu. Pomyślano również o łatwej dystrybucji dokumentów i
zaawansowanych rozwiązaniach zabezpieczających. Wszystko co potrzebujesz aby być
najlepszym w biznesie cały czas.

Unikalne kolorowe skanowanie oraz dystrybucja
Oszczędzaj czas i pieniądze poprzez elektroniczną dystrybucję informacji.
Wysyłaj zeskanowane pliki bezpośrednio e-mailem, do dedykowanego folderu
w sieci lub obniżaj całkowite obciążenie sieci dzięki „skanuj do URL”. Przy
pomocy takich funkcjonalności Aficio™MP 4000/MP 5000 jest w stanie
dystrybuować nawet na duże odległości. Wysyłaj kolorowe dokumenty jako
załączniki do e-maili poprzez połączenie „skanuj do e-maila” i „kolorowe
skanowanie”.

skanuj do e-maila

Profesjonalne faksowanie
• Automatycznie dystrybuuje przychodzące faksy na adres e-mail lub do
specjalnego folderu.
• Bezpiecznie przesyłaj faksy bezpośrednio ze swojego PC (LAN faks)
• Obniż koszy używając Internetu do faksowania na duże odległości.
• Praktycznie wyeliminowane koszty wysyłania faksów (na długie dystanse)
poprzez wykorzystanie sieci IP/VoIP (IP faks).

Moduł zabezpieczenia
danych przed kopiowaniem

Istotna ochrona
Aby chronić twój biznes, Aficio™MP 4000/MP 4000B i Aficio™MP 5000/MP 5000B
zostały wyposażone w najnowocześniejsze systemy ochronne. Zawiera się w tym
kodowanie danych, filtrowanie IP oraz cała szeroka gama zabezpieczeń autentyfikacji.
Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (DOS unit) czyści tymczasowe dane na
twardym dysku. Dokumenty chronione znakiem wodnym szarzeją gdy zaistnieje próba
skopiowania ich na urządzeniu wyposażonym w moduł zabezpieczenia danych przed
kopiowaniem (CDS unit).

Profesjonalne wykańczanie dokumentów
Aficio™MP 4000/MP 4000B i Aficio™MP 5000/MP 5000B oddaje szeroki
zakres możliwości wykańczania dokumentów bezpośrednio na twoje ręce.
Dodaj do urządzenia finiszer na 1000 lub 3000 arkuszy i twórz swoje własne
materiały prezentacyjne, raporty oraz inne specyficzne wydruki wymagające
profesjonalnego wykańczania. Broszury wysokiej jakości możesz tworzyć
z łatwością przy pomocy finiszera broszurującego na 2000 arkuszy.

Łatwa obsługa
• 8.5-calowy kolorowy panel dotykowy zwiększa użyteczność i zapewnia łatwy dostęp do
wszystkich funkcjonalności urządzenia.
• Dodatkowym ułatwieniem jest wyświetlacz, który pokazuje tylko najczęściej używane funkcje.
• W przypadku problemów, wyświetlane są animowane wskazówki, które pomogą go rozwiązać.
• Łatwe w obsłudze podajniki papieru ułatwiają uzupełnianie papieru.

Szeroka gama obsługiwanych nośników
Aficio™MP 4000/MP 4000B i Aficio™MP 5000/MP 5000B obsługują szeroki
zakres formatów od B6 do A3. Istnieje możliwość druku na papierze o
grubości do 220 g/m², który jest wykorzystywany do tworzenia okładek na
raporty oraz ulotek. Całkowita pojemność papieru wynosi 4,400 arkuszy co
sprawia, że możesz bezproblemowo radzić sobie z wieloma zadaniami bez
potrzeby ciągłego uzupełniana papieru.

Ochrona środowiska
Jak wszystkie inne produkty Ricoh, MP 4000/MP 4000B i MP 5000/MP 5000B
odzwierciedlają zobowiązania Ricoh wobec środowiska:
• Zastosowanie nietoksycznych materiałów ,
• Niskoenergetyczna produkcja tonerów,
• Standardowa funkcjonalność dupleksu oszczędzająca papier,
• Ekstremalnie niski pobór mocy,
• Czysta i cicha praca.

Zarządzaj swoim biurem
efektywnie zarówno dziś jak i jutro
Aby umożliwić obydwie te rzeczy oraz
patrząc na przyszłościowe potrzeby,
możliwość późniejszego ulepszenia sprzętu
biurowego jest podstawą. Aficio™MP 4000/
MP 4000B i Aficio™MP 5000/MP 5000B
pozwolą na osiągniecie najlepszych pozycji
w twojej branży. Są w pełni modyfikowalne
i oferują niezliczone korzyści, które
zwiększą wydajność.
• “Wszystko w jednym”: drukuj, kopiuj, skanuj i
faksuj z jednego urządzenia.
• Wysoka produktywność przy 40/50 czarnobiałych stronach na minutę.
• Standardowa funkcja dupleksu oszczędzająca
papier w standardzie.

Nadzwyczajna wydajność
Twoje zebranie zaczyna się za 5 minut a ty w dalszym ciągu potrzebujesz
wykonać kilka kopii ważnego raportu. Aficio™MP 4000/MP 4000B i
Aficio™MP 5000/MP 5000B posiadają wydajność, która przyspieszy
twoje działania i pozwoli spokojnie myśleć. Wydruki powstają przy dużej
prędkości 40/50 stron na minutę, również przy funkcjonalności dupleksu.
Czas oczekiwania został zminimalizowany do 13 sekund tak samo jak czas
pierwszego wydruku, który obecnie uzyskujemy przy 4,1/3,5 sekundach.
Wielofunkcyjna magia
Drukuj, kopiuj, faksuj lub skanuj, wszystko za pomocą jednego urządzenia.
Możliwości sieciowe są szerokie, więc te biurowe centra mogą gładko i
bezproblemowo zostać zintegrowane z istniejącą już siecią. Posiadają cały
zestaw narzędzi potrzebny do efektywnego zarządzania dokumentami i
zaawansowanego monitorowania procesów. Dla przykładu, przydatna
funkcjonalność „mail do wydruku”, bezpośrednio drukuje z e-maila
załączniki bez wymagania sterownika drukarki.
Efektywność szyta na miarę
Aficio™MP 4000/MP 4000B i Aficio™MP 5000/MP 5000B mogą zostać
spersonalizowane dokładnie do twoich potrzeb. Wybierz z różnorodnych
opcji* ulepszania drukarki/skanera i zbuduj system, który idealnie sprosta
twoim potrzebom.
* RPCS™, Rozszerzenie Drukarki i Rozszerzenie Skanera.

stron na minutę

MP 4000/MP 4000B

SPECYFIKACJA

MP 5000/MP 5000B
SKANER

KOPIARKA

Prędkość skanowania:

MP 4000B/MP 5000B:

C/B: Maksimum
61 oryginałów na minutę
(MH, A4/LEF)
Kolor: Maksimum
31 oryginałów na minutę
(MH, A4/LEF)

Proces kopiowania:

Skanowanie wiązką laserową
oraz elektro-fotograﬁczne drukowanie

Prędkość kopiowania:

MP 4000/MP 4000B:
MP 5000/MP 5000B:

Rozdzielczość:

600 dpi

Kopiowanie wielokrotne:

do 999

Rozdzielczość:

Maksimum 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi)

Czas rozgrzewania:

13 sekund

Rozmiary oryginałów:

A5 - A3

Czas pierwszej kopii:

4.1/3.5 sekund

Dołączone sterowniki:

Sieciowy TWAIN

Zoom:

25 - 400% (w 1% krokach)

Skanuj do e-mail:

SMTP, TCP/IP

Pamięć:

MP 4000B/MP 5000B:

Standard: 256 MB
Maksimum: 512 MB
+ 40 GB HDD
Standard/Maksimum: 768 MB
+ 40 GB HDD

Adresy dostarczenia:

Maksimum 500 na zadanie
(zachowane: maksimum 2,000)

Książka adresowa:

Poprzez LDAP lub lokalnie na HDD

Skanuj do folderu:

SMB, FTP, NCP protokół (z ochroną logowania)

Adresy dostarczenia:

Maksimum 50 folderów na zadanie

Maksimum:

2 x 550-arkuszowy podajnik papieru
1 x 100-arkuszowy podajnik ręczny
4,400 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: Standard:
Maksimum:

500 arkuszy
3,750 arkuszy

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

60 - 169 g/m²
52 - 220 g/m²

DRUKARKA RPCS™ (OPCJA DLA MP 4000B/MP 5000B)

40 stron na minutę
50 stron na minutę

MP 4000/MP 5000:
Pojemność wejściowa papieru: Standard:

Rozmiary papieru:

B6 - A3

Gramatura papieru:

Podajniki papieru/dupleks:
Podajnik ręczny:

Wymiary (S x G x W):

670 x 677 x 910 mm

Waga:

poniżej 97 kg

Źródło zasilania:
Pobór mocy:

220 - 240 V, 50/60 Hz
W trakcie pracy:
Tryb oszczędzania:

Maksimum 1.5 kW
MP 4000B/MP 5000B: 99.6 W
MP 4000/MP 5000: 105 W

MP 4000/MP 5000:

OPROGRAMOWANIE

Prędkość druku:

MP 4000/MP 4000B:
MP 5000/MP 5000B:

Języki drukarki:

Standard:
Opcja:

Rozdzielczość:

Maksimum 600 x 600 dpi

40 stron na minutę
50 stron na minutę

RPCS™
PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

FAKS (OPCJA)
PSTN, PBX

Kompatybilność:

ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) Internet Fax
ITU-T (T.38) IP Fax

Prędkość modemu:

Maksimum 33.6 Kbps

Rozdzielczość:

Standard/szczegóły:
Maksimum:

Metody kompresji:

MH, MR, MMR, JBIG

DRUKARKA
Prędkość druku:

MP4000/MP 4000B:
MP 5000/MP 5000B:

40 stron na minutę
50 stron na minutę

Języki drukarki:

Standard:
Opcja:

Rozdzielczość:

Maksimum 600 x 600 dpi

Prędkość skanowania:

56 str/min (200 x 100 dpi, A4/SEF)

Interfejs:

Standard:

Pamięć:

Standard/maksimum: 12/44 MB

Podtrzymywanie pamięci:

Tak

Opcja:

Pamięć:

MP 4000B/MP 5000B:
MP 4000/MP 5000:

Protokoły sieciowe:
Obsługiwane środowiska:

PCL5e, PCL6, RPCS™
Adobe® PostScript® 3™
USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100
base-TX
Bi-directional IEEE 1284,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet
512 MB
+ 40 GB HDD
768 MB
+ 40 GB HDD(standard)

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/
Vista/Server 2003
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
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh 8.6 - 9.2x
Macintosh OS X v10.1 lub późniejszy (native mode)
SAP® R/3® (3.x lub późniejsze)
NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub późniejsze)/
6.0 (SP5 lub późniejsze)/6.5 (SP3 lub późniejsze)
IBM® iSeries / AS/400 using OS/
400 Host Print Transform

200 x 100/200 dpi
400 x 400 dpi (opcja)

INNE OPCJE
Pokrywa oryginałów, Automatyczny Podajnik Oryginałów na 100 arkuszy, 2 podajniki
na 550 arkuszy , LCT na 2,000 arkuszy, LCT na 1,200 arkuszy, wewnętrzna taca na 125
arkuszy, ﬁniszer na 1,000 arkuszy, ﬁniszer na 3,000 arkuszy, ﬁniszer broszurujący na
2,000 arkuszy, dziurkacz, port Super G3, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych
(DOS unit), Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem (CDS unit), Konwerter
formatów plików, Przeglądarka do RDS v3, Rozszerzenie funkcjonalności skanowania
(do opcji drukarki), Rozszerzenie funkcjonalności drukowania (do opcji drukarki RPCS™),
Karta VM(Java™), Płyta PI, opcja dostępu do skanera, Mostek, Zespół IPDS, Zespół
szyfrowania HDD, Interfejs licznika, Profesjonalne rozwiązania systemowe
O dostępność modeli, opcji i oprogramowania, skontaktuj się ze swoim lokalnym
dostawcą Ricoh.

certyﬁkat ISO9001: 2000
certyﬁkat 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.
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą
UE RoHS (RoHS: ograniczenie użycia
substancji niebezpiecznych, lipiec 2006 r.).
Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są
znakami handlowymi ich właścicieli.
Specyﬁkacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Kolor rzeczywistego produktu może się różnić
od prezentowanego w niniejszej broszurze.
Copyright © 2007 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.

www.ricoh-europe.com
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DRUKARKA/SKANER
(OPCJA DLA AFICIO™MP 4000B/MP 5000B)

