
De IM 7000/IM 8000/IM 9000: onze nieuwste serie intelligente
printers is ontworpen om multifunctioneel printen te revolutioneren

De IM 7000, IM 8000 en IM 9000 vormen het bovenste segment in ons assortiment van multifunctionele zwart-wit kantoorprinters.
Ontworpen om gelijke tred te houden met gestroomlijnde processen en slimmere manieren van werken, zijn ze schaalbaar, veilig,
duurzaam en eenvoudig.

Met deze modellen met krachtige prestaties is het onnodig om meerdere apparaten te hebben om te printen en te scannen. En met
het intelligente ontwerp hebt u geen last meer van vertragingen bij het printen.

Sterker nog, het printertrio IM 7000/IM 8000/IM 9000 is specifiek ontworpen met het oog op snelheid. Het zijn de snelste van al onze
all-in-one zwart-wit kantoorprinters.

Slimmer werken – download en installeer nieuwe functies, toepassingen en upgrades wanneer u ze nodig heeft.
Tijd besparen – de aanwezigheidssensor haalt de apparaten uit stand-by voordat u het bedieningspaneel aanraakt, voor kortere
wachttijden en een hogere productiviteit.
Veiliger printen en scannen – bescherm gegevens en afdrukken met gelaagde beveiligingsfuncties.
Uw ecologische voetafdruk verbeteren – onze apparaten bevatten relatief veel gerecyclede materialen.
Sneller werken – scan tot 240 afdrukken per minuut in zwart-wit en kleur en detecteer kleine papierformaten (bijv. bankafschriften).

De IM 7000/IM 8000/IM 9000 high-speed all-in-one printers tillen printen naar een heel nieuw niveau dankzij hun intuïtieve en
geavanceerde functies die voortdurend worden bijgewerkt met de nieuwste ontwikkelingen.

Snelle all-in-one A3 zwart-wit
kantoorprinters

IM 7000
IM 8000
IM 9000

Kopiëren Printen Scannen Faxen



De IM 7000, IM 8000 en IM 9000 vormen het bovenste
segment in ons assortiment van multifunctionele zwart-wit
kantoorprinters.

Schaalbaar. Veilig. Duurzaam. Eenvoudig.
Schaalbaar: maak uw drukwerk toekomstbestendig

De technologie ontwikkelt zich snel en dat geldt ook voor de
printtechnologie. Met onze Always Current-technologie
hebben onze all-in-one printers altijd de nieuwste features en
functionaliteit, ongeacht wanneer u het apparaat hebt
aangeschaft.

Safety first: veiliger werken

De beveiliging van documenten is een groeiende zorg en een
steeds grotere uitdaging. Bescherm uw gegevens en
documenten met gelaagde beveiligingsfuncties die een
risicovrij documentbeheer waarborgen.

Duurzaam: verbeter uw ecologische voetafdruk

16,5% van het gewicht van deze MFP's bestaat uit
gerecycled materiaal – staal en post-consumer gerecyclede
kunststoffen – een van de hoogste hergebruikpercentages in
apparaten in dit productsegment tot nu toe.

Baanbrekend printen voor toekomstgerichte werkplekken
Werkomgevingen worden steeds gestroomlijnder. Van apps
en slimme apparaten tot virtuele vergaderingen en
cloudwerkplekken: de kantoorwerk evolueert continu en
razendsnel in al zijn aspecten.

De IM 7000/IM 8000/IM 9000, onze nieuwste serie
intelligente printers, is ontworpen om multifunctioneel printen
te revolutioneren
- U hoeft niet langer meerdere apparaten te gebruiken om te
printen en te scannen.
- En u heeft ook geen last meer van storingen of vertragingen
in uw printtaken.

Met hun intuïtieve en geavanceerde functies, die continu
worden geüpdatet, tillen onze IM 7000/IM 8000/IM 9000 high-
speed all-in-one printers het printproces naar een heel nieuw
niveau.

De belangrijke kenmerken van de IM 7000/IM 8000/IM
9000 in één oogopslag
• Ricoh Always Current-functionaliteit – download en
installeer nieuwe functies, toepassingen en upgrades
wanneer u ze nodig heeft en zorg dat uw print- en
scanactiviteiten in de pas lopen met de ontwikkeling van uw
bedrijf.
• Slim bedieningspaneel – gebruik het touchscreen om uw
apparaat moeiteloos aan te passen door nieuwe functies toe
te voegen en te beheren.
• Snelle scanfuncties – scan tot 240 afdrukken per minuut in
zwart-wit en kleur, en detecteer kleine papierformaten (bijv.
bankafschriften) met state-of-the-art scanfuncties die
naadloos in bestaande scanworkflows geïntegreerd kunnen
worden.
• Verbeterde gebruikerservaring – de IM 7000/IM 8000/IM
9000 zijn zeer intuïtief en ontwikkeld met het oog op de
gebruikerservaring. De aanwezigheidssensor haalt het
apparaat nog voordat u het bedieningspaneel aanraakt uit
stand-by, voor kortere wachttijden en een hogere
productiviteit.
• Meer afwerkingsmogelijkheden – dankzij functionaliteit als
de nietmachine en boekjesfinisher, twee multivouwunits en
laden met een grote capaciteit.



Het printertrio IM 7000/IM 8000/IM 9000 is het snelste van
al onze all-in-one zwart-wit kantoorprinters.

Sneller en efficiënter werken
U werkt zelf misschien wel sneller, maar hoe zit het met uw
all-in-one printers? Zijn deze er wel tegen opgewassen om u
te helpen efficiënter te werken? In de 24-uurssamenleving
van nu moeten bedrijven sneller klaar kunnen staan dan ooit
tevoren. Het goede nieuws: het printertrio IM 7000/IM
8000/IM 9000 is ontworpen met maar één gedachte:
snelheid. Het nog betere nieuws: deze hoogwaardige
modellen zijn onze snelste all-in-one zwart-wit
kantoorprinters. Het eindresultaat: u bent minder tijd kwijt aan
printen. Wij zijn een digitaal servicebedrijf en onze IM
7000/IM 8000/IM 9000 apparaten zijn ontworpen om uw
digitale workflows te optimaliseren met een compleet pakket
van end-to-end apps en geavanceerde oplossingen.

• Digitale workflows optimaliseren: deel en gebruik elk type
informatie onmiddellijk middels de cloudverbinding van de
MFP.
• Intuïtieve en snelle bediening: het Smart Operation Panel
zorgt voor een consistente bedienbaarheid van meerdere
apparaten in ons assortiment. Volg eenvoudigweg de
stappen op het scherm.

Zo ziet productief printen eruit
Met onze all-in-one printers hoeft u zich geen zorgen meer te
maken over documentverwerking, zodat u meer tijd vrij heeft
voor andere taken:

• Tot wel 90 zwart-witafdrukken/-kopieën per minuut
afdrukken.
• Tot 240 afbeeldingen per minuut in zwart-wit en kleur
scannen (dubbelzijdig) en 120 afbeeldingen per minuut
(enkelzijdig).
• De scan-eenheid voor klein papier kan geheel naar
behoefte worden gebruikt voor het verwerken van
bankcheques of bonnetjes.
• Gebruik het intuïtieve Smart Operation Panel-
aanraakscherm om workflows te automatiseren, zodat u zich
kunt concentreren op uw kernactiviteiten.

Meer dan alleen een printer en een scanner...
Waarom zou je de IM 7000/IM 8000/IM 9000 gebruiken om
alleen te printen en te scannen als je er zoveel meer mee
kunt doen?

• Smart Device Connector-app – print, scan, kopieer en deel
documenten op een slimme en veilige manier vanaf
smartphones en tablets.
• Ontworpen voor werken op afstand.
• Pas uw apparaat naar wens aan om workflowoplossingen te
creëren die precies aansluiten op uw zakelijke behoeften, op
ieder moment.
• Gemakkelijk werken op afstand, slim en veilig, overal en
altijd
• Verminder stilstand met de intelligente Ricoh Always On
ondersteuning.



De IM 7000/IM 8000/IM 9000 is ontworpen met het oog op
functionaliteit en productiviteit.

Waarom gewoon printen, als je slimmer kunt printen?
We leven in een wereld waarin de meesten van ons steeds
een smartphone op zak hebben en vaak ook nog een ander
slim apparaat op ons bureau hebben staan. Het ligt dus voor
de hand om ook slimme all-one-in-printers te gebruiken, die
intelligent genoeg zijn om gemakkelijk te verbinden en te
integreren met uw workflows, die gemakkelijk te configureren
en te bedienen zijn en die even intuïtief als functioneel zijn.

Het Ricoh Smart Integration Platform.
Biedt cloud-gebaseerde apps en document workflow
integratie met al uw apparaten. Gebruik het platform om de
IM 7000/IM 8000/IM 9000 te verbinden met cloudservices,
zoals Dropbox, Google Drive, Office 365 en DocuWare, en
werk tegelijk slimmer en productiever.

Het Ricoh Smart Operation Panel
De Ricoh Smart Device Connector.
Gebruik onze gratis app om de IM 7000/IM 8000/IM 9000 in
te stellen voor contactloos gebruik. Hiermee kunt u slim en
veilig alle print-, kopieer-, scan- en faxfuncties bedienen
vanaf Android- en iOS-apparaten. Krijg direct toegang tot
digitale bestanden vanaf apparaten of cloudapplicaties en
stuur ze naar uw printer, zodat ze klaar staan wanneer u ze
nodig hebt. Creëer met deze ene app alleen een veilige
werkomgeving voor alle gebruikers, inclusief medewerkers en
studenten.

Het Smart Operation Panel van 10,1 inch op de IM 7000/IM
8000/IM 9000 zorgt voor een intuïtiever documentbeheer en
een vereenvoudigde bediening. Beheer, verwijder en voeg
functies toe op uw apparaat.
Het paneel vereenvoudigt en verbetert uw
documentprocessen en zorgt tegelijkertijd voor hoogwaardige
afdrukken en efficiëntere workflows.

Touch, swipe en klaar, dankzij handige functies zoals een
volledig aanpasbaar startscherm en een complete
internetbrowsefunctionaliteit.

Verbinding maken en werken vanaf mobiele apparaten
Integreer met willekeurige smartphones en tablets en print
van vrijwel overal. Scan documenten en sla ze direct op in full
colour naar e-mail, draagbare media en mappen om
workflows te versnellen.

Sneller en eenvoudiger werken
Het paneel is zo eenvoudig te bedienen dat alle medewerkers
het efficiënt kunnen gebruiken. Dankzij de aanpasbare opties
kan het ook nog eens helemaal naar wens worden ingericht,
voor nog sneller printen en scannen.

Informatie direct toegankelijk maken, klaar om te
gebruiken en te delen
Kost uw IT-infrastructuur te veel? Heeft u te veel papier in uw
kantoor en wilt u de digitalisering van documenten opvoeren?
Bent u te veel tijd kwijt aan archiveren?

Integrate your Cloud
Koppel uw Ricoh-apparaat met externe cloudservices, zoals
Google Drive en Office 365.

Verbeter uw workflows
Werk sneller, slimmer en voordeliger door het automatiseren
van dagelijkse workflows.

Snel aan de slag
Gemakkelijk te downloaden en te installeren, en u kunt de
apps uitproberen voordat u ze koopt.
Met Ricoh Smart Integration kunt u slim en veilig:

• Papieren documenten omzetten in bewerkbare digitale
formaten en opslaan in de cloud.
• Uw kantoor-, print- en papierkosten verlagen.
• Documenten vanuit de cloud printen zonder IT-servers.
• Dagelijkse workflows automatiseren om slimmer, sneller en
voordeliger te werken.
• Vergaderingen beginnen vanaf uw interactieve whiteboard
en inhoud delen via de cloud



De IM 7000, IM 8000 en IM 9000 zijn ontwikkeld om al uw
print- en scanbehoeften voor hun rekening te nemen.

Sneller, slimmer en nauwkeuriger werken
Sneller werken kan leiden tot ongewenste fouten. Maar niet
als uw apparaten zijn afgestemd op snelheid en nog steeds
op elk gebied presteren. Dit is hoe de IM 7000/IM 8000/IM
9000 werkt. Baanbrekende functies, zoals Always Current
Technology, betekenen dat als u eenmaal hebt geïnvesteerd
in een van onze apparaten, u ervan op aan kunt dat u
probleemloos kunt blijven printen en scannen.

Beter scannen
Scan tot 240 afdrukken per minuut in zwart-wit en kleur, met
behulp van state-of-the-art scanfuncties.

Betere gebruikerservaring
De IM 7000/IM 8000/IM 9000 is zeer intuïtief en is ontworpen
met het oog op de gebruikerservaring.

Betere afwerkingsmogelijkheden
Dankzij nuttige functies, zoals de nietmachine en de
boekjesafwerkers, twee multivouweenheden en laden met
een grote capaciteit.

Betere probleemoplossing
Met onze intelligente ondersteuningsdiensten staan we altijd
klaar om problemen op te lossen met onze combinatie van
'always-on' apparaatinformatie en snelle toegang voor
assistentie.

Always Current Technology
Met onze Always Current-technologie kunt u nieuwe functies,
applicaties en upgrades downloaden en direct installeren op
alle gewenste apparaten. Ontdek ons aanbod aan
toepassingen en functies en pas uw apparaat aan voor de
optimale workflow voor al uw zakelijke behoeften. Zo hoeft u
geen technicus meer te bellen of te wachten tot het einde van
het contract. En u kunt er ook nog eens van op aan dat uw
apparaten voortdurend worden beschermd met de nieuwste
beveiligingsfuncties.

Doelgericht Dynamic Workplace Intelligence inzetten
Ricoh heeft een trotse geschiedenis op het gebied van
toonaangevende vernieuwingen door de ontwikkeling van
intelligente, gebruiksvriendelijke printers en scanners die
digitaal documentbeheer beheersbaar maken.

Met onze baanbrekende apparaten, zoals de IM 7000/IM
8000/IM 9000, helpen we bedrijven om het volledige
potentieel van digitale oplossingen te benutten en efficiënte,
duurzame en succesvolle werkplekken te creëren.
Een dynamische werkplek betekent een wendbaarder,
capabeler en productiever bedrijf

Wij helpen organisaties wereldwijd met uitstekende
printresultaten en de benutting van de voordelen van digitaal
werken, voor een grotere efficiëntie, hogere productiviteit en
meer concurrentievoordeel.

In welke fase van digitale transformatie uw bedrijf zich ook
bevindt: wij helpen u vooruit met onze unieke combinatie van
intelligente technologie en slim geconfigureerde
softwareoplossingen en -toepassingen.

Het intelligente ecosysteem van Ricoh omvat:

• Intelligente apparaten
• Intelligente ondersteuning
• Ricoh Smart Integration



IM 7000/IM 8000/IM 9000 configuratie



IM 7000/IM 8000/IM 9000
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

IM 7000 IM 8000 IM 9000
ALGEMEEN

Configuratie Console
Afdrukproces Droog, 2-componenten & electro-fotografisch
Opwarmtijd 20 seconden 20 seconden 60 seconden
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-
wit

4,7 seconden 4,7 seconden 4,2 seconden

Continue uitvoersnelheid 70 ppm 80 ppm 90 ppm
Geheugen: standaard 2 Gb
Geheugen: maximum 2 Gb
Harde schijf: standaard 320 GB
Harde schijf: maximum 320 GB
Gewicht 200 kg
Afmetingen: B x D x H 690 x 883 x 1161 mm
Netspanning 220 - 240 V, 50 - 60 Hz 220 - 240 V, 50 - 60 Hz 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Meervoudig kopiëren Tot 9999 kopieën
Resolutie 600 x 600 dpi
In-/uitzoomen Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Processor Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz
Printertaal: standaard PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)
Printertaal: optie authentieke Adobe® PostScript®3™, IPDS, Adobe® PDF Direct
Afdrukresolutie Maximum:  (1200 x 1200 dpi)
Netwerkinterface: standaard Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), Bi-directional IEEE 1284, RJ45 I/F (Only Copy connect), Ethernet Print only RJ-45 network

port
Netwerkinterface: optie Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Device I/F Type B, Wireless LAN (IEEE 802.11

b/g/n), USB Host I/F, SD slot, NFC tag, USB Device (TypeB:1Port)
Netwerkprotocol TCP/IP (IP versie 4, IP versie 6)
Windows®-omgevingen Windows® Server 2008R2, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012 R2/2016, Windows® Server 2019
Mac OS-omgevingen Macintosh OS X v10.12 of recenter
UNIX-omgevingen UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp
SAP®-omgevingen SAP® R/3®, SAP® S/4®

SCANNER

Scannen: zwart-wit (opm) 120 afb. per minuut (enkelzijdig)/240 afb. per minuut (dubbelzijdig)
Scannen: kleur (opm) 120 afb. per minuut (enkelzijdig)/240 afb. per minuut (dubbelzijdig)
Resolutie: maximum 600x600 dpi
Gebundelde stuurprogramma's Netwerk-TWAIN
Compressiemethode Zwart-wit: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grijswaarden
Bestandsindelingen Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina PDF, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A,

Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A
Scanmodi E-mail, Map, USB, SD-kaart, URL, FTP, SMB

FAX

Circuit PSTN, PBX
Compatibiliteit ITU-T (CCITT) G3
Verzendsnelheid G3: ongeveer 2 seconden (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 grafiek TTI uit, geheugenverzending)

G3: ongeveer 3 seconden (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 grafiek TTI uit, geheugenverzending)
Modemsnelheid: maximum 33,6 Kbps
Resolutie Standaardmodus: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, Detailmodus: 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi, Superfijn-modus: 8 x 15,4

regel/mm, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi (met optioneel SAF-geheugen)
Compressiemethode MH, MR, MMR, JBIG
Paginageheugen Standaard: 8 MB, Met optioneel SAF-geheugen: 16 MB
SAF-geheugen Standaard: 4 MB (ongeveer 320 pagina's), Optioneel: 60 MB (ongeveer 4800 pagina's)
Geheugenback-up 1 uur

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papierinvoer: standaard 4300 vellen
Papierinvoer: handinvoer 100 vellen
Papierinvoer: maximum 8700 vellen
Papieruitvoer: standaard 500 vellen
Papieruitvoer: maximum 3500 vellen
Papiergewicht Laden: 52 - 256 g/m²

Handinvoer: 52 - 300 g/m²
Dubbelzijdig: 64 - 256 g/m²



IM 7000/IM 8000/IM 9000
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

IM 7000 IM 8000 IM 9000
MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: maximum Minder dan 1900 W Minder dan 1900 W Minder dan 2100 W
Stroomverbruik: slaapstand 0,6 W
Gemiddeld stroomverbruik
(TEC)*

1,326 kWh⁄week 1,696 kWh⁄week 2,507 kWh⁄week

* Dit is een referentiewaarde die
gebaseerd is op de ENERGY
STAR ver.3.0-testmethode.

UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES

Finisher voor 3000 vellen, 3000-vels finisher met 100-vels nietfunctie, Boekjesfinisher voor 2000 vellen, A3 tray, A4 LCT, LG/B4 tray, Cover interposer, Copy tray, 9-bin
mailbox, Output jogger unit, Tabblad houder, Multi-folding units, Perforeer eenheid, GBC Streampunch Ultra, Shift sort tray

OVERIGE OPTIES

Faxeenheid, G3-interface, Faxverbindingseenheid, Faxgeheugeneenheid, IPDS-eenheid, Originele PostScript 3, IEEE 1284-interface, IEEE 802.11 a/b/g/n-interface,
File Format Converter , OCR-eenheid, Extra beveiligde harde schijf, Houder voor extern toetsenbord, Tellerinterface-eenheid, NFC-kaartlezer, Unicode Font Package
for SAP, Card reader cover

VERBRUIKSARTIKELEN

Toner: zwart 43.000 afdrukken
Gemeten rendement gebaseerd
op 5 pagina's/job, 6% dekking op
A4

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 © 2018
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.


