
Alta produtividade em cores



Acelere o seu fluxo de trabalho

Alta produtividade. Alta confiabilidade. Alta qualidade. Os Aficio™MP C6501SP/MP C7501SP oferecem tudo
isso. Enquanto multifuncionais com impressora, scanner e fax opcional, estes equipamentos a cores

substituem de forma prática os vários equipamentos de escritório mais simples. A digitalização duplex de

uma só passagem simplifica o fluxo de trabalho e as rápidas velocidades de impressão contribuem para

um trabalho com menos percalços. O seu fluxo de trabalho tornar-se-á ainda mais eficiente e a utilização

por parte dos usuários ainda mais facilitada com a nova plataforma de software App2Me da Ricoh.

Personalize a sua interação com o multifuncional baixando Widgets pela Internet.

Excelente produtividade: até 70 páginas em cores e 75 páginas em preto e branco por minuto.

Rápida digitalização duplex com uma só passagem: 115 imagens em cores e 125 imagens em preto e branco
por minuto. Segurança e flexibilidade: proteção de dados e processamento de várias mídias de impressão.

Elevada eficiência: aplicações para configurações personalizadas.

Operação contínua: capacidade máxima de 7400 folhas.

As ferramentas de escritório profissionais que você precisa

COR DE QUALIDADE SUPERIOR

Dê aos seus documentos um toque profissional adicionando cor - este detalhe o ajudará a transmitir

melhor a sua mensagem. Impressione com a vivacidade e precisão das impressões a cores produzidas

pelos MP C6501SP/MP C7501SP. O toner PxP™ e a moderna tecnologia de processamento de imagem

da Ricoh asseguram um excelente registro de imagem e uma densidade de cor perfeita.

ELEVADA FLEXIBILIDADE

Corte os custos reduzindo as necessidade de recorrer a terceiros, mas mantendo os mais elevados

padrões profissionais. Os MP C6501SP/MP C7501SP processam diversas mídias de impressão como

papel espesso até 300 g/m² e formatos até A3+. Documentos pré-impressos, relatórios, panfletos ou

folhetos - produza tudo isto internamente.

CONFIGURAÇÕES PERSONALIZADAS

Os MP C6501SP/MP C7501SP são fornecidos já com pré-instalação da plataforma de software App2Me

da Ricoh. Esta nova plataforma tecnológica executa Widgets, permitindo aos usuários personalizar o

modo como interagem com o multifuncional. Uma vez instaladas num PC, portátil ou smartphone

compatível conectado, estas aplicações de software simples são automaticamente detectadas por qualquer

multifuncional configurado para App2Me. Pressione o botão App2Me e os seus Widgets serão visualizados

na tela colorida do equipamento. Você terá rápido acesso às mais recentes ferramentas e aplicações

disponíveis.

OPERAÇÃO FÁCIL

Escolha uma solução fácil de utilizar. Os MP C6501SP/MP C7501SP são fáceis ao nível da instalação,

utilização e manutenção. Trabalhar com estes equipamentos multifuncionais não requer formação

especial. As grandes telas de toque em LCD em cores apresentam uma interface de usuário intuitiva.
Os reabastecimentos de toner e papel são tarefas simples e as indicações em animação ajudam a 
resolver problemas num instante.



ACABAMENTO AVANÇADO

Dê aquele toque especial de acabamento - sem ter de sair da sua empresa. Grampeie, fure, dobre e faça

conjuntos dos documentos. Crie folhetos grampeados ou encadernados com argolas. Insira uma ou duas

capas. Torne os seus documentos mais atraentes com uma ampla gama de opcionais de acabamento de

folhetos.

SEGURANÇA

A segurança assume-se cada vez mais como uma questão importante. Evite o uso indevido de dados

apagando as informações temporárias da unidade de disco rígido. Proteja os documentos contra a sua

cópia não autorizada com a Copy Data Security Unit opcional, que adiciona uma marca d'água invisível

às impressões. Proteja os seus trabalhos de impressão com um código PIN, para evitar que outras

pessoas vejam o conteúdo das suas impressões.

FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL

Na Ricoh ajudamos a reduzir o impacto ambiental do seu escritório bem como a baixar os seus custos.

Os nossos produtos possuem funcionalidades ecológicas e econômicas como, por exemplo, impressão

e cópia em duplex velozes, modo economia de energia avançado, tempo de aquecimento reduzido e

rendimento de toner aumentado. Assim, poupa-se em papel, tempo e energia ao mesmo tempo que se

corta em desperdícios e custos. Além disso, os produtos Ricoh cumprem com as diretrizes Energy Star.

Isto significa que é produzido menos C02 para fornecer a energia necessária para o funcionamento dos

equipamentos Ricoh.



Certificação ISO9001 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 catálogo. As imagens neste catálogo

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

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

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

escrita da Ricoh Brasil S/A.

www.ricoh.com.br

COPIADORA

Processo de cópia: Sistema de transferência eletrostática a seco
com 4 cilindros e correia de transferência interna

Velocidade de cópia: em Cores: 60/70 cópias por minuto
Preto e Branco: 65/75 cópias por minuto

Resolução: 600 dpi
Tempo de aquecimento: Inferior a 60 segundos
Velocidade da primeira cópia: em Cores: Inferior a 7,5/6,4 segundos

Preto e Branco: Inferior a 5,7/4,9 segundos
Memória: Padrão: 2048 MB + disco rígido de 320 GB

(compartilhado com a função de impressora)
Capacidade de entrada de papel: Máximo: 7400 folhas
Capacidade de saída de papel: Máximo: 4150 folhas
Formato do papel: A5 a A3+ (305 x 458 mm)
Gramatura do papel1 : 1.ª e 2.ª bandejas de papel: 52,3 - 216 g/m²

3.ª bandeja de papel: 52,3 - 256 g/m²
Bandeja de alimentação manual: 52,3 - 300 g/
m²
Bandeja duplex: 60 - 216 g/m²

Dimensões (L x P x A): 750 x 850 x 1230 mm
Peso: Inferior a 298 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz MP C7501

Consumo de energia: Máximo: Inferior a 2,4 kW

IMPRESSORA

CPU : Intel® Pentium® M 1.4 GHz
Velocidade de impressão: em Cores: 60/70 impressões por minuto

Preto e Branco: 65/75 impressões por minuto
Linguagem da impressora: Padrão: PCL5c, PCL6, XPS

Opcional: Adobe® PostScript® 3™
Resolução: 600 - 1.200 dpi
Interface: Padrão: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100

base-TX, Opção: IEEE 1284 bidirecional,
Rede sem Fio (IEEE 802.11a/g), Bluetooth,
Gigabit Ethernet

Protocolo de rede: TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Ambientes suportados: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008, Novell® NetWare® 3.12, 3.2,
4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6.0, 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/v5.2/v5.3, SAP R/3 3.x
ou superior, mySAP ERP 2004 ou superior,
Macintosh 8.6 ou superior (OS X Classic),
Macintosh OS X v10.1 ou superior (modo
nativo)2

SCANNER

Velocidade de digitalização: Em Cores: Máximo 70 (simplex), 115
(duplex) ipm
Preto e Branco: Máx. 82 ipm (simplex), 125 (duplex)

Resolução: Máxima: 600 dpi
Formato do original: A5 - A3+ (297 x 432 mm)
Formatos de saída: TIFF, PDF, PDF de alta compactação,

JPEG
Drivers incluídos: Rede TWAIN
Digitalizar-para-Email:                     SMTP, TCP/IP
Digitalizar-para-Pasta:                     Protocolo SMB, FTP, NCP (com segurança de

login)

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

Pdrão: App2Me, SmartDeviceMonitor™, Web
SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

Opcionais:                                       doc-Q-manager, doc-Q-route, DeskTopEditor
For Production, DirectSmile, Fiery Central,
PlanetPress Suite 5, PrintShop Mail, RDO
Print

FAX (OPCIONAL)

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3, G3 adicional (opcional)
Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de digitalização: 0,7 segundos (A4, SEF)
Capacidade da memória: 12 MB padrão, máximo 44 MB
Backup de memória: Sim

OUTROS OPCIONAIS

Bandeja de alta capacidade para 2000 folhas A3 (RT4000), Bandeja de alta capaci-
dade para 4000 folhas A4 (RT43), Unidade de bandeja para A3, Unidade de acaba-
mento para 3000 folhas com grampeador para 100 folhas (SR5000), Unidade de
Acabamento para 3000 folhas com grampeador de 50 folhas (SR4030), Unidade de 
Acabamento de folhetos para 2000 folhas (SR4040), Unidade de encadernação de 
argolas (RB5000) Unidade de Acabamento de folhetos profissional (BK5010e), GBC 
Streampunch™ III, Kit para acerto dos alceamentos, Caixa de correio com 9 escaninhos
(CS391), Insersor de capas especiais com 2 bandejas (para Un.Acab. SR5000), Insersor 
de capas, Vários kits de furação, Unidade de multidobra (FD5000), Bandeja de cópias,
Unidade de folhas com abas, Unidade de fax, Memória SAF, Kit de 2.ª porta de Fax Super G3,
Kit de conexão de duas copiadoras em paralelo, Conversor do Formato de Arquivos,
Interface SD/USB, Unidade de Navegador, Data Overwrite Security Unit, Copy Data
Security Unit, Unidade de criptografia do disco rígido, Soluções de software
profissionais

1 Com as configurações necessárias.
2 Macintosh OS X v10.2 não é suportado.

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

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

120 - 127 V, 60 Hz     MP C6501


