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Revolucione a produção de materiais a cores no
seu escritório.

É importante dispor de tecnologias inovadoras que lhe permitam distinguir-se no mercado. Este é o

motivo pelo qual a Ricoh criou os equipamentos tudo-em-um MP C6502SP/MP C8002SP. Estes

aceleram facilmente o seu fluxo de trabalho com velocidades de produção de referência e elevada

qualidade de imagem. Possuem uma elevada capacidade para lidar com uma vasta gama de suportes

de impressão. A simplicidade de utilização faz com que sejam excelentes parceiros de negócio para a

sua empresa.

Impressão a uma velocidade surpreendente

Qualidade de imagem extremamente elevada

Suporte de papel versátil

Facilidade de utilização para todos

Acelere o seu fluxo de trabalho



Uma referência na impressão a cores tudo-
em-um para o escritório

Tecnologia líder no segmento
Consiga o impulso que a sua empresa necessita com elevada
velocidade de impressão a preto e a cores até 80 páginas/minuto. Isto
significa que a impressão a cores não compromete a produtividade. A
impressão duplex também apresenta máxima velocidade para
impressão de dois lados rápida e de elevada qualidade, tanto a preto e
branco como a cores. Velocidade de leitura líder no segmento de 120
ppm (simplex) e 220 ppm (duplex).

Consistência e qualidade em imagens a cores profissionais
Estes novos equipamentos tudo-em-um asseguram uma produção a
cores de elevada qualidade para que possa reduzir tempo e custos e
efectuar internamente a produção de documentos. A recente tecnologia
VCSEL e o novo toner, que são utilizados nas impressoras Ricoh topo
de gama, asseguram uma excelente qualidade de imagem para
resultados profissionais que são os melhores do segmento.

Simplicidade de utilização para todos.
O painel de operação fácil de utilizar assegura uma surpreendente
simplicidade de utilização. Inclui luzes LED para que possa monitorizar
o funcionamento à distância e substituição fácil do toner para maximizar
o tempo de funcionamento e a produtividade.

Acabamento profissional
Beneficie da nova função de dobra aperfeiçoada de folhetos disponível
por predefinição. O seu formato fino e elegante confere um aspecto
mais profissional que os folhetos tradicionais. A função de dobra sem
agrafagem é uma das muitas outras opções de acabamento avançadas
que a Ricoh coloca à disposição do seu negócio.



Concebido para maximizar o seu sucesso
Produtividade líder no segmento
A produção de materiais a cores pode constituir um limitador da
produtividade visto que alguns equipamentos apresentam velocidades
bastante reduzidas na impressão a cores. O MP C6502SP produz 65
páginas por minuto e o MP C8002SP produz 80 páginas por minutos
tanto em cor integral como a preto e branco. O duplex funciona à
velocidade máxima do motor para uma produção de documentos
incrivelmente rápida. A digitalização duplex de uma só passagem
permite digitalizar a frente e o verso de um documento em simultâneo,
assegurando 120 ppm (simplex) e 220 ppm (duplex) tanto a preto e
branco como a cores.

Máxima qualidade de imagem em impressões topo de 
gama
A nossa inovadora tecnologia VSCEL assegura a melhor resolução do
segmento, até 4 800 dpi permitindo produzir imagens de qualidade
surpreendente com um registo preciso frente e verso e utilização de cor
consistente. O novo toner PXP EQ apresenta partículas de menor
dimensão e mais uniformes, o que assegura uma impressão de elevada
resolução e uma gradação fina da cor. Isto expande a gama de cores
em aproximadamente 10%.

Suporte de papel flexível
Imprima em papel SRA3 para visualizar marcas de corte para revisão -
fundamental para designers e artistas gráficos. Tanto empresas de
menor como maior dimensão podem beneficiar da capacidade de
imprimir mais numa folha. Ambos os equipamentos suportam papel até
300gsm (simplex) ou 256gsm (duplex). As bandejas de papel de
elevada capacidade suportam até 8 100 folhas para minimizar as
interrupções.



Acelere o seu fluxo de trabalho
Funcionamento simples
O reabastecimento de toner e papel é bastante simples para maximizar
o tempo de funcionamento. O acesso às embalagens de toner é
efectuado facilmente pela parte frontal do equipamento. A inovadora
bandeja de papel fecha suavemente para impedir danos acidentais. A
optimização do percurso do papel também permite reduzir os
encravamentos em 25% comparativamente com equipamentos
anteriores. Além do mais o painel de operação apresenta animações e
luzes LED que o orientam na resolução de encravamentos quando
estes acontecem. Não é necessário abrir a tampa frontal nem
desbloquear patilhas.

Finalizador profissional integrado
Crie documentos atractivos utilizando as diferentes opções de
acabamento. Estão disponíveis finalizadores de 2 000 e 3 000 folhas
bem como um finalizador de folhetos para 2 000 folhas com a inovadora
função de dobra aperfeiçoada de folhetos. A dobra sem agrafagem,
opções de acabamento para formatos de papel personalizados e a
opção de impressão de posters são algumas das novas opções de
acabamento disponíveis.

Poupança de energia
Os MP C6502SP/MP C8002SP tem um indicador ecológico no ecrã
informativo. A impressão duplex está activada por predefinição para
reduzir tempo e custos. Os novos métodos de recuperação a partir do
modo de poupança de energia reduzem o consumo energético. O
temporizador para ligar e desligar ajuda a reduzir o TCO e os custos
energéticos. Ambos os equipamentos cumprem os requisitos Energy
Star e BAM.



Optimize o seu ambiente de trabalho
Aumenta as suas capacidades
Poupe tempo e custos. Reduza o tempo de que necessita para analisar
documentos ao fazer pesquisa por palavras específicas com a opção de
PDF pesquisável que incorpora texto invisível nas imagens PDF
digitalizadas. Os ficheiros de PDF pesquisáveis podem ser enviados por
e-mail, para pasta ou para suportes de dados externos (SD/USB). Copie
a frente e o verso de um documento de identificação, ou outros originais
pequenos, num lado da folha com a função de Cópia de Cartão ID. Isto
permite uma poupança considerável de tempo e de papel caso
necessite de copiar com frequência documentos de identificação.

Controlador de cor Fiery opcional
O controlador de cor E-22B integra-se perfeitamente. Incorpora a mais
recente plataforma FS100 Fiery, processador Intel 2,9 GHz de alto
desempenho, 2 GB de memória e um potente disco rígido de 500 GB.
Esta excelente combinação vai melhorar a sua produtividade em
trabalhos de impressão complexos.

Um recurso versátil
Os controladores Fiery asseguram um adequado controlo das filas de
trabalho e uma gestão precisa da cor (Pantone Plus). O E-22B está
calibrado em conformidade com Pantone® para assegurar a
correspondência das cores da biblioteca Pantone. O E-22B integra
também o Fiery FreeForm que permite a impressão de trabalhos
personalizados e é uma excelente solução de entrada de gama para
impressão de dados variáveis.



A opção de que necessita para alcançar o
sucesso

1 Painel LCD a cores

2 Alimentador de documentos de uma só
passagem para 220 folhas

3 Acesso frontal ao interior do equipamento

4 2 bandejas de papel standard de 1 250 folhas
(tandem); 2 bandejas de 550 folhas e bandeja
de alimentação manual de 100 folhas para
uma produção total de cerca de 3 700 folhas

5 Bandeja de grande capacidade SRA3 para 2
000 folhas

6 Insersor de capas

7 Finalizador de folhetos para 2 000 folhas
(agrafador para 65 folhas)



MP C6502SP/MP C8002SP
MP C6502SP/MP C8002SP

GERAL

Tempo de aquecimento: 45 segundos
Velocidade da primeira cópia: Cor integral: 7,2/6,2 segundos

Preto: 5,3/4,6 segundos
Velocidade de produção contínua: Cor integral: 65/80 páginas por minuto

Preto: 65/80 páginas por minuto
Memória: Standard: 2,5 GB
Disco rígido: 640 GB
Dimensões (L x P x A): 750 x 880 x 1 225 mm
Peso: 241 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia: Sistema de transferência
electrostáticaa seco de 4 tambores
com tela de transferência interna

Cópias múltiplas: Até 9 999 cópias
Resolução: 600 dpi
Zoom: De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF,
Impressão directa de PDF, Mediaprint
(JPEG/TIFF)
Opcionais: Adobe® PostScript® 3™,
IPDS

Resolução de impressão: 1200 x 4800 dpi
Interface: Standard: USB 2.0, Slot SD, Ethernet

10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000
Base-T
Opcionais: IEEE 1284 bidireccional,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth

Protocolo de rede: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
(Opcionais)

Ambientes Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X v10.2 ou posterior
Ambientes UNIX: UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Ambientes Novell® Netware®: v6.5
Ambientes SAP® R/3®: SAP® R/3®
Outros ambientes suportados: NDPS Gateway

AS/400® utilizando OS/400 Host Print
Transform

SCANNER

Velocidade de leitura: Cor integral: Máximo de 120 originais
por minuto
Preto: Máximo de 120 originais por
minuto

Resolução: Máximo: 300 dpi
Formato do original: A3, A4, A5, B4, B5
Drivers incluídos: TWAIN de rede
Scan to: E-mail (SMTP, POP, IMAP4), Pasta,

USB, SD card, SMB, FTP, NCP

FAX

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3, G3 adicional

(opcional)
Resolução: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi

8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi
8 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi
(Opcionais)
16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi
(Opcionais)

Velocidade de transmissão: G3: 2 segundo(s)
Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura: 2 segundo(s)
Capacidade de memória: Standard: 4 MB

Máximo: 28 MB

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: SRA3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel: Máximo: 8 100 folhas
Capacidade de saída de papel: Máximo: 3 500 folhas
Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard: 52,3 -

256 g/m²
Band. de alimentação manual: 52,3 -
300 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 2 400 W
Modo pronto: 450 W
Modo poupança de energia: 196,9/199,
3 W
Modo Suspensão: 0,68 W
TEC (Consumo Eléctrico Normal):
5,06/6,48 kW/h

SOFTWARE

Standard: Web SmartDeviceMonitor®, Web
Image Monitor

Opcional: GlobalScan NX, Streamline NX, Card
Authentication Package, Unicode Font
Package for SAP, Equitrac PCC V4

OPÇÕES

Bandeja de grande capacidade para 2 200 folhas, Bandeja de grande
capacidade para 4 400 folhas, Finalizador para 3000 folhas, Finalizador de
folhetos para 2 000 folhas, Kits de furação, Caixa de correio com 9
bandejas, Insersor de capas, Unidade de folhas com abas, Bandeja de
cópias, Kit para acerto das colecções, Kit de ligação de dois copiadores
em paralelo, Finalizador de folhetos Plockmatic, IEEE 1284 bidireccional,
Bluetooth, Netware, Unidade PostScript3, Unidade IPDS, Unidade de
browser, Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros,
Unidade de Data Overwrite Security (versão certificada), Copy Data
Security Unit, Unidade de ligação de fax, Kit de 2.ª porta de Fax Super G3,
Memória de fax, Opção de fax, Unidade multidobragem, Unicode Font
Package for SAP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Unidade OCR,
Unidade de ventilação, Unidade incorporada para leitura de Smart Cards,
GBC StreamPunch Pro

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner: Preto: 48 500 impressões
Ciano: 29 000 impressões
Magenta: 29 000 impressões
Amarelo: 29 000 impressões

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
comerciais dos respectivos
proprietários. As
especificações e o aspecto
externo estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
A cor do equipamento pode
variar da cor apresentada no
catálogo. As imagens neste
catálogo não são fotografias
reais e podem existir
pequenas diferenças de
pormenor.
Copyright © 2013 Ricoh
Europe PLC. Todos os
direitos reservados. Este
catálogo, os seus conteúdos
e/ou disposição não podem
ser modificados e/ou
adaptados, copiados
parcialmente ou no todo e/ou
incorporados noutros
trabalhos sem a prévia
permissão por escrito por
parte da Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Ricoh Portugal
Via Engº Edgar Cardoso,
23 - 1º
4400-676 Vila Nova de
Gaia
Tel.: 226083800
Fax.: 226003639
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