
Produtividade máxima



Entrada, processamento, saída

O seu escritório produz diariamente grande quantidade de documentos. Você conhece o valor de um
parceiro de confiança que possa processar diversas tarefas. A MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 da
Ricoh oferece soluções poderosas para todo o seu fluxo de trabalho. Cópia, impressão, digitalização, fax e 
acabamento; todas as tarefas executadas a alta velocidade. Os nossos sistemas confiáveis e fáceis de usar
são o segredo para o seu sucesso.

Alta produtividade: 60/70/80/90 ppm.
Fácil utilização.
Digitalização em cores e duplex em uma só passagem.
Funções de digitalização avançadas.
Várias soluções de acabamento.

Aumente o potencial do seu escritório
ACELERE
Processe os maiores trabalhos de impressão num abrir e fechar de olhos. As MP 6001/MP 7001/MP
8001/MP 9001 atingem velocidades de 60, 70, 80 e 90 páginas por minuto respectivamente. Os seus
mecanismos foram concebidos para o máximo desempenho. Com elevada duração, podem processar
até 150 000 impressões por mês. São parceiros com que se pode contar todos os dias.

MAXIMIZE
Sabe o que é alto volume? Nós também sabemos. Os nossos equipamentos processam quantidades
elevadas. Estes dispositivos podem chegar a impressionantes 8300 folhas, assegurando grandes
volumes de impressões sem interrupção. Para otimizar o funcionamento, adicione papel enquanto o
equipamento está em funcionamento. Faça cópia ou digitalização em lotes de 250 folhas de uma só vez, 
através do alimentador automático de originais de alta capacidade.

POTENCIALIZE
Elimine o tempo de espera com o reduzido tempo de aquecimento do equipamento.
Digitalize documentos num instante, a 80 (Preto) e 55 (cores) páginas por minuto.
Digitalize originais frente e verso numa só passagem.
Maximize o processamento com elevada velocidade e impressão com um clique.



A MELHOR QUALIDADE DE IMPRESSÃO
Impressione os seus clientes: proporcione-lhes a melhor qualidade de imagem do mercado. Com uma
resolução de saída de 1200 x 1200 dpi, as impressões e cópias são sempre perfeitas. Para o toque de
qualidade final, há cinco modos de originais e três ajustes de imagem disponíveis. Combine com um
de nossas poderosas unidades de acabamento, para um resultado completamente profissional.

ACABAMENTO INTEGRADO COMPLETO
Grampeie e/ou fure conjuntos de forma profissional.
Usufrua de encadernação por anéis profissional.
Crie folhetos A5 e A4 cortados e dobrados com lombada rapidamente.
Misture documentos A4 e A3 conforme as suas necessidades.

GLOBALSCAN NX
Nosso intuitivo GlobalScan NX organiza o seu fluxo de trabalho com digitalização e distribuição flexíveis. 
Através de uma Interface Gráfica de Usuário (GUI) fácil de utilizar, predefina ícones com o tipo de documento
e fluxo de trabalho personalizado. Pode-se digitalizar documentos de forma simples e rápida pelo painel de 
operação da MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001.

CONTROLE OS SEUS CUSTOS
Mantenha-se a par dos custos das suas impressões. A MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 pode
rodar o programa @Remote para gerir e otimizar o seu fluxo de trabalho. Com este programa, você pode
verificar facilmente todo o seu parque instalado de impressoras. O @Remote lê também, automaticamente,
diversos parâmetros, permitindo-lhe avaliar com precisão os padrões de consumo.



Realmente fácil de utilizar

Os seus sistemas de documentos são utilizados por muitas pessoas. Você quer, naturalmente, que o tra-
balho seja feito sem problemas. Pensamos em tudo: desde as alças das bandejas, para facilitar o reabasteci-
mento de papel, a uma interface de usuário baseada em ícones. Com a MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001,
você dispõe de alta qualidade e integração completa contínuas, juntamente com uma operação intuitiva.

Funções com apenas uns cliques
INTUIÇÃO TOTAL
Os trabalhos mais complexos tornam-se muito simples com a MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001.
Não é preciso ser especialista em TI para utilizá-los. Todas as funções são imediata e facilmente aces-
síveis através do painel de toque em cores. Os usuários mais inexperientes podem mudar para o modo de
tela simplificada. Qualquer trabalho de impressão é configurado em apenas alguns cliques, no máximo.

FAX PROFISSIONAL AVANÇADO
Seja avisado quando as folhas estão viradas ao contrário.
Envie automaticamente os faxes recebidos para um e-mail ou uma pasta.
Encaminhe faxes para uma pessoa ou um grupo de trabalho, para a máxima eficiência.
Reduza custos utilizando a Internet para faxes interurbanos.

EFICAZES FERRAMENTAS DE GESTÃO INCLUÍDAS
Precisa juntar documentos de diferentes formatos num único arquivo? Recuperar, gerir e redistribuir
arquivos digitais? A MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 vem equipada com o DeskTopBinder™, 
um software para processar toda a sua informação eficazmente. Você pode, ao mesmo tempo, monitorar
facilmente o estado de todos os opcionais em rede pelo seu navegador de Internet com o Web Image
Monitor.



Soluções personalizadas

Poupe nas despesas com trabalhos externos, configurando uma solução perfeitamente adaptada às
necessidades do seu escritório. Há quatro velocidades diferentes disponíveis à sua escolha. Os seus
requisitos específicos são cumpridos através de diversas opções de unidades de acabamento. Gram-
pear, furar, inserir capas ou até mesmo criar e dobrar folhetos de forma integrada? Pode ser tudo feito
internamente.

Acabamento inteligente
DOBRAGEM AUTOMÁTICA
Ofereça aos seus clientes a possibilidade de incluir quadros e tabelas A3 nos seus documentos A4. A
unidade multidobra opcional* permite-lhe fazê-lo de forma clara e prática. Suporta seis padrões de dobras:
dobra em 2, dobra em Z, dobra em 3 (dobra de carta para dentro e para fora) e dobra em 4 (em portal "Gatefold"
e dupla paralela). Esta variedade é única. Respostas criativas a trabalhos desafiadores.

* Não suporta PCL5e.

ACABAMENTO E ALCEAMENTO AUTOMÁTICOS
Materiais de apresentação de primeira classe, relatórios profissionais e folhetos apelativos; crie-os com
a solução que melhor lhe convém. A Unidade de Acabamento com separação de 3000 folhas com gram-
peamento de 50 ou 100 folhas oferece uma variedade de estilos de grampos e furos (opcional). Os empi-
lhadores estão disponíveis como opcionais. Para melhor adequação ao escritório, a Unidade de Acaba-
mento com grampeador de 50 folhas pode ser conectada a uma caixa de correio com 9 escaninhos.

CRIE FOLHETOS AUTOMATICAMENTE
Impressione os seus clientes com folhetos de aspecto profissional. O seu multifuncional trata de tudo.
A unidade de folhetos com grampeador de 50 páginas produz conjuntos A5 e A4 cuidadosamente
dobrados. Dobra e grampeia  na dobra automaticamente folhetos até 15 folhas. Em conjunto com um
empilhador e caixa de correio com 9 escaninhos, produz um resultado perfeitamente empilhado e separado.

FURE E GRAMPEIE AUTOMATICAMENTE
Furar documentos manualmente e colocá-los num furador de papel é situação do passado. Poupe tempo
com a unidade GBC StreamPunch™ III. O resultado consiste numa variedade de documentos perfeitamen-
te furados e prontos para encadernar com um só toque num botão. Para uma criação totalmente automática de
folhetos de elevada qualidade, escolha um sistema Plockmatic. Estes dois opcionais podem ser combinados.



Obtenha vantagens inesperadas

A sustentabilidade é um ponto cada vez mais importante do dia-a-dia empresarial. Felizmente, ter
consciência ambiental tem as suas vantagens econômicas. A MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001
combina ecologia com economia. Ajuda-lhe a poupar papel com as avançadas funções de pré-visualiza-
ção, duplex e digitalização. Os reduzidos tempos de aquecimento poupam energia e tempo. Um fluxo
de trabalho mais ecológico é mais eficiente. Você vai notar a diferença nos custos de impressão.

Confiável e ecológico
ORGANIZAÇÃO E CONTROLE
Poupe tempo e processe trabalhos eficazmente, com a identificação do tipo e acabamento dos 
trabalhos a imprimir pela Internet.
Aumente o controle com a gestão automática de filas de impressão.
Monitore os custos através de uma variedade de opcionais de contabilização e faturamento.
Encaminhe os trabalhos automaticamente para o equipamento mais adequado e eficiente.

POUPE DINHEIRO
Reduza o consumo de energia, com a tecnologia Quick Start-up.
Imprima na frente e no verso de uma folha com a unidade duplex standard.
Poupe papel, com as funcionalidades digitalizar-para e pré-visualizações na tela.
Use a energia eficazmente, optando por uma solução multifuncional.

FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL
Os produtos Ricoh são concebidos para serem ecológicos em todas as fases da sua vida útil. Os nossos
métodos de produção de toner de maior eficiência energética são exclusivos. Foram utilizados plásticos
derivados de plantas para a produção do logotipo. Com um baixo consumo de energia, operação limpa
e sem ruído e a funcionalidade duplex, a MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 dá um passo à frente
em termos de consciência ambiental.



Revolucione e proteja o seu fluxo de trabalho

Um fluxo de trabalho de informação verdadeiramente digital potencializa o seu escritório poupando tempo
e dinheiro. Ao mesmo tempo, é muito importante proteger o seu negócio contra possíveis ameaças de
segurança. A MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 está equipada com o melhor em termos de segurança. 
A substituição, criptografia e prevenção contra cópia não autorizada de dados proporcionam tranquilidade.
Os seus dados são mantidos em segurança sem interrupções no seu fluxo de trabalho.

O poder do digital
GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DIGITAL
Digitalize os documentos em vez de encher os armários do escritório com papéis.
Armazene, recupere e reutilize documentos utilizando o servidor de documentos incorporado.
Digitalize documentos para e-mail ou para uma pasta específica da rede.
Digitalize para um URL, para evitar que a caixa de entrada do destinatário fique congestionada.

RODE APLICATIVOS ESPECÍFICOS DO CLIENTE
Com o exclusivo Embedded Software Architecture™, a inovadora plataforma de software compatível com Java™ (J2ME™), os equipamentos
Aficio™ permitem as mais extensas possibilidades de personalização existentes. Ao executar aplicativos chaves específicos no seu equipamento
Aficio™, você obtém integração total na sua infraestrutura empresarial.

SEGURANÇA MÁXIMA
Impeça o acesso não autorizado: use um código PIN ou solicite a autenticação.
Substitua dados temporários no disco rígido do sistema.
Evite roubo de dados ou cópia ilegal de materiais criptografando todos os dados.
O resultado de uma cópia não autorizada de documentos impressos é ilegível.



Certificação ISO9001: 2000 e ISO14001

Todos as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos

proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A

cor do produto real pode variar da cor apresentada no folheto. As imagens neste folheto

não são fotografias verdadeiras, podendo existir ligeiras diferenças de detalhes.

Copyright © 2009 Ricoh Brasil S/A. Todos os direitos reservados. Este folheto, 

o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados 

em parte ou no seu todo e/ ou incorporados noutros trabalhos, sem a prévia autorização

por escrito da Ricoh Brasil S/A.

www.ricoh.com.br

COPIADORA
Processo de cópia: Impressão eletrofotográfica com quatro

feixes de laser
Velocidade de cópia: 60/70/80/90 cópias por minuto (A4)
Resolução: 1200 dpi
Cópia múltipla: Até 999
Tempo de aquecimento: Inferior a 30/30/60/300 segundos
Velocidade da primeira cópia: Inferior a 4,2/3,5/3,5/3,3 segundos
Zoom: 25 a 400% (em variações de 1%)
Memória: Máx.: 1,5 GB + disco rígido de 160 GB
Capacidade de entrada de papel: Padrão: 2 x bandeja(s) 1550 folhas, 2 x

bandeja(s) 550 folhas, Bandeja de
alimentação manual de 100 folhas, 
Máx.: 8300folhas

Capacidade do ADF: 150 a 250 folhas (inferior a 80 a 69 g/m²)
Capacidade de saída de papel: Padrão: 500 (A4), 250 (A3) folhas
Formato do papel: A6 a A3
Gramatura do papel: Bandejas de papel: 52,3 - 127,9 g/m²

Bandeja de alimentação manual: 52,3 - 216 g/
m²
Bandeja duplex: 64 - 127,9 g/m²

Dimensões (L x P x A): 690 x 790 x 1165 mm
Peso: Inferior a 217 kg
Fonte de alimentação: 110 a 120V, 60Hz

Consumo de energia: Máx.: 1,9/1,9/1,95/1,9 kW

IMPRESSORA (OPCIONAL)
Velocidade de impressão: 60/70/80/90 impressões por minuto
Linguagem da impressora/
resolução:

Padrão: RPCS, PCL5e, PCL6, Opcional:
Adobe® PostScript™ 3, IPDS

Interface: Padrão: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB 2.0, Opcional: Porta paralela IEEE1284,
Rede Local sem Fio (IEEE802.11 a/b/g), 
Bluetooth,1000 base-T Ethernet

Memória: 1,5 GB + disco rígido de 160 GB
Protocolo de rede: IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk
Ambientes suportados: Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/

Server 2008, Macintosh OS 8.6 ou superior
(OS X classic), Macintosh OS X 10.1 ou
superior (modo nativo), 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/
11iv2/11iv3, 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 v5.1/5.2/5.3, SAP® R/3®
3.x ou posterior, mySAP ERP2004 ou
superior

SCANNER (OPCIONAL)
Velocidade de digitalização: Em cores - Preto e Branco: Máx. 55 - 80 (simplex),

Máx. 90 - 130 originais por minuto (duplex)
Resolução: Máx. 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi)
Formato do original: Máx. 279 mm x 432 mm
Formatos de saída: PDF, JPEG, TIFF
Drivers incluídos: TWAIN de rede, WIA, WSD
Digitalizar-para-e-mail:                    SMTP, TCP/IP
Endereços de destino: Máx. 500 por trabalho
Endereços de destino
armazenados: Máx. 2000
Livro de endereços: Via LDAP ou localmente no disco rígido
Digitalizar-para-Pasta:                     Via protocolo SMB, FTP ou NCP
Destino: Máx. 50 pastas por trabalho

SOLUÇÕES DE SOFTWARE
Padrão: SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web

SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite, Driver TWAIN,
Utilitário de impressora para Macintosh, Agfa
Font Manager

Opcional: DeskTopEditor For Production, Impressão
SCS/IPDS

FAX
Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax,

ITU-T (T.38) IP fax
Velocidade do modem: Máx.: 33,6 Kbps
Resolução: Padrão/detalhe: 200 x 100 dpi

Opcional: 400 x 400 dpi
Método de compressão: MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de digitalização: Inferior a 0,70 segundos
Capacidade da memória: Padrão: 4 MB, Opcional: 32 MB
Memória de backup: Sim (uma hora)

OUTROS OPCIONAIS
LCT para 4000 folhas A4 , Adaptador para formato Ofício na LCT A4, Bandeja para
1000 folhas A3, Unidade de folhas com abas, Bandeja de cópias, Unidade multidobra,
Insersor de capas, Unidade de Acabamento com separação de 3000 folhas e gram-
peamento de 50 folhas, Unidade de Acabamento com separação de 3000 folhas e
grampeamento de 100 folhas, Unidade de grampeamento na dobra de 2000 folhas 
com grampeamento de 50 folhas, Caixa de correio com 9 escaninhos, Várias unida-
des de furação, Empilhador para finalizador, GBC StreamPunch™ III, Unidade de fo-
lhetos Plockmatic, @Remote, GlobalScan NX, Unidade de interface G3, Data Overwrite 
Security Unit, HDD Encryption Unit, Copy Data Security Unit, Conversor do Formato
de Arquivos, VM Card, Unidade de browser, Suporte para contador externo e leitor
de cartões, Entrada frontal para SD/USB, Conexão de duas copiadoras em paralelo.

A Ricoh concebeu este produto de modo a atender as diretrizes EC ENERGY STAR 
relativas à eficiência energética.

Para saber mais sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte a Ricoh.

220 - 240 V, 50 - 60 Hz  (MP9001)


