De compacte, multifunctionele
zwart-wit grootformaat printer
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Zwart-wit

De ultieme zwart-wit grootformaat printer voor
het lage en middensegment. Wilt u een snelle
output, hoge resolutie en hoge betrouwbaarheid?
Dan is deze nieuwe multifunctionele zwart-wit
grootformaat printer de ideale keuze voor u.
U kunt met één apparaat scannen in kleur, afdrukken en kopiëren. Om de
veiligheid en opslag van documenten te verbeteren, kunt u documenten
archiveren en gearchiveerde bestanden snel en eenvoudig ophalen.
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Ricoh MP W6700SP
Groot in efficiëntie, niet in omvang

Hoge productiviteit
Snel zwart-wit afdrukken met
6,7 pagina's/minuut (A1 horizontaal)
Opwarmen vanuit de slaapstand tot afdrukken
duurt 120 seconden. De eerste kopie wordt in
slechts 15 seconden afgedrukt, waarna een hoge
snelheid van 6,7 afdrukken per minuut in zwart-wit
(A1 horizontaal) wordt bereikt.

Kleurenscanner
Een geïntegreerde ‘scannen naar’ oplossing
‘Scannen naar media’ en ‘Media naar afdrukken’
zijn geïntegreerde functies van dit systeem.
Afdrukken en scannen via PostScript is tevens
mogelijk. Functies omvatten: scannen naar e-mail,
PDF-scannen, batchscannen, TWAIN-scannen,
scannen naar map, scannen naar URL, scannen
naar multimedia USB/SD.

Verbeterd gebruiksgemak
Vergeet de computer
Dankzij het nieuwe, brede VGA LCD-kleurendisplay
kunnen workflows eenvoudig worden
geconfigureerd en snelkoppelingen worden
ingesteld. Met de nieuwe USB/SD-ingang kunnen
gegevens direct worden opgeslagen, waardoor u
geen computer meer nodig heeft.

De kleinste afmetingen
Compact ontwerp en in gebruik
Beperkte kantoorruimte? Onze nieuwe printer is zo
compact mogelijk gemaakt, met volledige bediening
vanaf de voorzijde.

02

Profiteer van maximale beschikbaarheid

Verhoog uw productiviteit
Profiteer van snel zwart-wit afdrukken met 6,7 afdrukken/minuut (A1 horizontaal)
en een afdrukresolutie van 600 dpi voor superieure lijnnauwkeurigheid en
kwaliteit. Productie van kleuren scans in 26,7 mm/s en zwart-wit scans in 80 mm/
s garanderen een hoge productiviteit. De totale levensduur betreft 1.683.000 A1afdrukken. Dit resulteert in een hoge betrouwbaarheid.

OCR-optie (doorzoekbare PDF)
•
•
•
•
•

U kunt nu transparante tekstinformatie aan gescande documenten toevoegen
Met de elektronische zoekfuncties kunt u op specifieke woorden zoeken
Gebruik de functie kopiëren & plakken net als in andere MS Office-documenten
Verhoogt de productiviteit
Minder tijd kwijt aan zoeken

Kantelbaar, breed LCD-bedieningspaneel
•
•
•
•
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Flexibel, nieuw touchscreen LCD-kleurendisplay van 9 inch
Intuïtieve gebruikersinterface voor eenvoudige opdrachtprogrammering
Miniatuurweergave en voorbeeld in kleur
Ongeëvenaarde functionaliteit en ondersteuning van 18 talen

Ontworpen voor ultiem gebruiksgemak

Nieuwe, verbeterde controller
U wilt uw digitale grootformaatworkflow stroomlijnen en voor een constant hoge
doorvoer zorgen? De nieuwe verbeterde controller zorgt ervoor dat u naast een
volledige netwerkverbinding precies krijgt wat u nodig heeft.

Flexibele lay-out
De stapelcapaciteit kan worden vergroot tot A0-formaat, ook voor automatische
vouwsystemen en stackers, voor de meest efficiënte indeling.
•
•
•
•
•

Multistacker
Dubbele stacker
Scannerscheidingseenheid
Vouwsystemen*
Origineelhanger

*Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van inline vouwsystemen? Neem dan contact
op met uw verkoopvertegenwoordiger of Ricoh-dealer voor de mogelijkheden.

Ondersteunde oplossingen
•
•
•
•

Met Ricoh’s Usable Print Utility (PrintCopy Tool) kunt u het beheer van grote
aantallen referenties en tekeningen centraliseren
Functies omvatten de mogelijkheid om tekeningen op uw Ricoh-printer te
scannen en ze op een andere printer of plotter af te drukken
Via @Remote kunt u uw Ricoh-printer monitoren, beheren en onderhouden
Helpt om workflows te verbeteren en het biedt automatische tellerstandlezing
en tonervervanging, om zo de kosten en stilstand van het apparaat te beperken
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Profiteer van betere kwaliteit
en beschikbaarheid

Verbeterde afdrukkwaliteit
•
•

Nieuwe Ricoh-technologie zorgt voor een scherpere beeldkwaliteit
Gegarandeerd stabiele kwaliteit tijdens grote oplagen

Verbeterde afdrukmogelijkheden aan onderrand
•
•
•
•

Niet-afdrukbare marge slechts 5 mm of minder
Handmatige aanpassing van marges niet nodig
Betere, gesynchroniseerde snijmogelijkheden binnen Web Print Tool, Printer
Driver en PrintCopy Tool
Optimalisatie van papierformaat maakt non-stop productie tijdens grote oplagen
mogelijk

Papierverwerking
Het nieuwe ontwerp bevat twee standaard papierrollen van 210 x 914 mm met een
max. lengte van 150.000 mm. Deze zijn samen met het kopieerapparaat, de printer
en scanner in het mainframe ingebouwd. Dit houdt in dat u geen extra opties hoeft
aan te schaffen.
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1 LCD-kleurendisplay
Nieuw breed VGA-kleurendisplay van 9 inch zorgt
voor meer gebruiksgemak en betere toegang.
Bevat geanimeerde aanwijzingen in geval van een
papierstoring of wanneer een tonercartridge moet
worden vervangen. Dit verhoogt het gebruiksgemak
nog meer.
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Standaard 2 rollen
Ideaal voor copyshops, centrale repro’s en
ontwerpbureaus, met een rolinvoer die 210 - 914 mm
breed is.

2

Uitvoer aan voorzijde
Naast dat het makkelijk is dat de uitvoer zich aan de
voorzijde bevindt, bespaart het ook nog eens ruimte.
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Standaard PS-taal
PostScript Lv3-standaard in combinatie met de MP
W67200SP biedt complete softwarecompatibiliteit.

3

USB-media
Nieuwe USB/SD-ingang ondersteunt zowel ‘Scannen
naar media’ als ‘Media naar afdrukken’. Zo kunnen
gegevens direct worden opgeslagen, zonder dat
daarvoor een computer nodig is.
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OCR-optie voor archivering
De nieuwe OCR-optie zorgt voor een betere
klantbeveiliging en bespaart tijd tijdens digitale
archivering.
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MP W6700SP
SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Specificaties afdrukcontroller

Technologie:
Elektrofotografisch afdrukken
Fusering:
Warmte en druk
Tonertype:	Droog, met twee componenten
(toner/ontwikkelaar) en magnetische
ontwikkelaarroller
Afdruksnelheid:
A0 verticaal: 3,3 ppm, A1 horizontaal: 6,7 ppm
Afdrukresolutie:
RPCS 600 dpi
PS3/PDF 600/300 dpi
RP-GL/GL2 600/400 dpi
RTIFF 600/400/300/200 dpi
Kopieerresolutie:
600 dpi
Opwarmtijd:
Minder dan 120 sec.
Afmetingen (B x D x H):
1250 x 755 x 1215 mm
Gewicht:
Minder dan 295 kg
Stroombron:
220 - 240 V/8 A 50/60 Hz
Stroomverbruik:
Minder dan 3 kW (tijdens afdrukken)

Configuratie:

SCANNERFUNCTIE
Resolutie kleurenscanner:
Scansnelheid:
Scangebied:

150/200*/300/400/600 *Standaard TWAIN
150 – 1200 dpi
Zwart-wit: 80 mm/s (600 dpi)
Kleur: 26,7 mm/s (600 dpi)
Max: (Metrisch) 914,4 x 15.000 mm
Min: 210 x 210 mm

Origineelbreedte:
Maximale breedte:
Papierformaat:
Max. lengte:
Papiergewicht:

OVERIGE OPTIES
Multistacker type 7140/Dubbele stacker type 7140/Origineellade
type G/Rolhoudereenheid type A/Origineelhanger/IEEE802.11a/g/n
interface-eenheid type M2

MEDIAVERWERKING
Papierinvoercapaciteit:

Ingebouwd
(kopieerapparaat/printer/scanner)
CPU:
Calpella (1,06 GHz)
Geheugen:
2,5 GB
Harde schijf:	320 GB (gedeeld met
kopieerapparaat-/printer-/
scannertoepassingen)
Besturingssysteem:
XP/Vista/7/8/8.1/2003
Server/2008 Server/2008 R2 Server/
2012 Server/2012 Server R2
Mac OS (hoger dan Mac OS10.7)
Netwerkprotocol:
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (optie)
	Automatisch overschakelen
beschikbaar
Ondersteunde afdruktaal:
PostScript3 (PDF), RPCS,
Emulatie: HP-GL, HP-GL/
2 (HP-RTL), TIFF (CALS)
Lettertype:
Europees 136 lettertypen
Netwerkinterface:
Standaard: 100/10base-TX,
USB2.0
Optie: IEEE802.11a/b/g/n (draadloos)
Service-interface:
2 ingangen
USB 2.0 host

SEF: A0/A1/A2/A3/A4
LEF: A1/A2/A3/A4
210 - 914,4 mm
914,4 mm
Maximum: 914 x 15.000 mm
2 papierrollen
Breedte: 210 - 914 mm
15.000 mm
Papierrol: 51 - 134 g/m2

MILIEU-INFORMATIE
MP W6700SP voldoet aan de normen van Energy Star 1.1
EPEAT ‘GOLD’

www.ricoh.nl
ISO9001-certificaat, ISO14001-certificaat.
Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren.
Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is
afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto’s en er
kunnen zich kleine verschillen voordoen.
Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de
inhoud en/of lay-out ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk
of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

