
IM 7000/IM 8000/IM 9000: Vår senaste serie med intelligenta
kontorsskrivare har en revolutionerande design

IM 7000/IM 8000/IM 9000 är allt-i-ett-skrivare i toppsegmentet i vår serie med svartvita kontors-MFP. De är skalbara, säkra,
hållbarhetsanpassade och enkla och håller tempot i arbetsflödets processer på ett smartare sätt.

Dessa högprestandamodeller raderar ut behovet av flera enheter för att skriva ut och skanna. Uskriftsrelaterade förseningar är ett
minne blott tack vare de intelligenta funktionerna.

Faktum är att hastighet är främsta prioritet hos skrivartrion IM 7000/IM 8000/IM 9000. De är de snabbaste av alla våra svartvita
kontorsskrivare med allt-i-ett-funktion.

Arbeta smartare - ladda ned och installera nya funktioner, appar och uppgraderingar närhelst du behöver dem.
Spara tid - närvarosensorn aktiverar enheten redan innan du ens rör vid användarpanelen, väntetider skärs ned och produktiviteten
ökar.
Skriv ut och skanna säkert - förhindra att data och utskrifter hamnar i orätta händer genom flera nivåer av säkerhetsfunktioner.
Förbättra ditt klimatavtryck - den här enheten innehåller en stor andel återvunnet material.
Arbeta snabbare - skanna med 240 sidor per minut i svartvitt och färg, inklusive småpappersformat (t.ex. kassakvitton).

Höghastighetsskrivarna IM 7000/IM 8000/IM 9000 med allt-i-ett-funktion lyfter utskriftsjobb till en helt ny nivå med sina intuitiva och
högteknologiska funktioner som kontinuerligt uppdateras med den allra senaste utvecklingen.

Svartvita kontorsskrivare med allt-i-ett-
funktion för höghastighetsutskrift och
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IM 7000/IM 8000/IM 9000 är allt-i-ett-skrivare i
toppsegmentet i vår serie med svartvita kontors-MFP.

Skalbara. Säkra. Hållbarhetsanpassade. Enkla.
Skalbara: Framtidssäkra din utskriftsfunktion

Den tekniska utvecklingen är snabb och det inkluderar även
utskriftstekniker. Vår Always Current Technology innebär att
våra allt-i-ett-skrivare alltid ligger i fas med den senaste
tekniken, oavsett när du köpte din enhet.

Säkra: Arbeta säkrare

Dokumentsäkerheten är en växande källa till oro och en
utmaning. Förhindra att dina data och utskrifter kommer i
orätta händer med säkerhetsfunktioner i flera nivåer som
risksäkrar dokumenthanteringen.

Hållbarhetsanpassade: Minska ditt kolavtryck

IM 7000/IM 8000/IM 9000 innehåller 16,5 % återvunnet
material räknat på vikt (återvunnet stål och återvunnen plast).
Det är för närvarande en av de största procentandelarna
återvunnet material i enheter i den här klassen.

Banbrytande utskrifter för framsynta arbetsplatser
I kontorsmiljöer pågår en ständig effektivisering. Från appar
och smarta enheter till virtuella möten och molnarbetsplatser,
arbetsrutiner utvecklas i en rasande fart.

IM 7000/IM 8000/IM 9000, vår senaste serie med intelligenta
kontorsskrivare har en revolutionerande design
- Du behöver inte längre en rad med enheter för att klara av
utskrifter och skanning.
- Och det uppstår inte heller fördröjningar på grund av
utskriftsarbetet.

Med sina intuitiva och högteknologiska funktioner som
kontinuerligt uppdateras med den allra senaste utvecklingen
lyfts allt-i-ett-skrivarna IM 7000/IM 8000/IM 9000 till en helt ny
nivå.

Översikt över viktiga funktioner i IM 7000/IM 8000/IM 9000
• Always Current Technology - ladda ned och installera nya 
funktioner, appar och uppgraderingar närhelst du behöver 
dem och håll utskriftsfunktionerna i fas med dina affärsplaner.
• Smart Operation Panel (SOP) - använd användarpanelens 
pekskärm till att enkelt anpassa, hantera och lägga till nya 
funktioner.
• Snabb skanningsfunktion - skanna med 240 sidor per minut i 
svartvitt och färg, läs in småformatspapper (t.ex. kassakvitton) 
med de senaste skanningsfunktionerna som totalintegreras 
med befintliga skanningsarbetsflöden.
• Förbättrad användarupplevelse - de högintuitiva IM 7000/IM 
8000/IM 9000 är designade med fokus på 
användarupplevelse. Närvarosensorn aktiverar enheten redan 
innan du ens rör vid användarpanelen, väntetider skärs ned 
och produktiviteten ökar.
• Fler efterbehandlingsfunktioner såsom häftes- och 
broschyrefterbehandlare, två vikningsenheter och 
stormagasin. 



Skrivartrion IM 7000/IM 8000/IM 9000 är de snabbaste av
alla våra svartvita kontorsskrivare med allt-i-ett-funktion.

Arbeta snabbare och effektivare
Du själv kanske arbetar snabbare, men hur är det med dina
allt-i-ett-skrivare? Är de utrustade för att hjälpa dig att arbeta
effektivare? I vår alltmer uppkopplade, snabbfotade värld
premieras snabbare respons mer än någonsin förr. Den goda
nyheten är att hos skrivartrion IM 7000/IM 8000/IM 9000 är
hastighet främsta prioritet. Den ännu bättre nyheten är att
dessa högprestandamodeller är de snabbaste av alla våra
svartvita kontorsskrivare med allt-i-ett-funktion. Slutresultatet:
Arbetstiden som åtgår för utskrifter kan minskas. För företag
med digitala produkter optimerar våra IM 7000/IM 8000/IM
9000-skrivare digitala arbetsflöden med ett paket av
heltäckande appar och avancerade lösningar.

• Optimera digitala arbetsflöden: Dela och använd all slags
information direkt via multifunktionsskrivarens
molnuppkoppling.
• Intuitiv och snabb kontroll: Den smarta användarpanelen
(Smart Operation Panel) används på samma sätt som många
andra enheter i vårt utbud. Enkelt att följa stegen på skärmen.

Så här ser produktivare utskrift ut
Våra allt-i-ett-skrivare frigör resurser så att du kan använda
arbetstiden till annat:

• Skriv ut upp till 90 svartvita utskrifter/kopior per minut.
• Skanna upp till 240 bilder per minut i svartvitt och färg
(dubbelsidigt) eller 120 bilder per minut (enkelsidigt).
• Med enheten för skanning av småformat kan du hantera
checkar och kassakvitton efter behov.
• Använd användarpanelens intuitiva pekskärm för att
automatisera arbetsflöden och ge dig själv mer tid att
fokusera på kärnverksamheten.

Mer än bara en skrivare och skanner...
Varför använda IM 7000/IM 8000/IM 9000 till enbart utskrift
och skanning när de kan användas till så mycket mer?

• Smart Device Connector-appen - skriv ut, skanna, kopiera 
och dela dokument smart och säkert från din smartphone eller 
läsplatta.
• Konfigurera för distansarbete.
• Skräddarsy din enhet så att den kan leverera de 
arbetsflödeslösningar som uppfyller företagets behov, så 
snart behovet uppkommer.
• Anslut på distans, smart och säkert från valfri plats, vid valfri 
tidpunkt
• Minska nedtider med alltid närvarande Nashuatec Intelligent 
Support. 



IM 7000/IM 8000/IM 9000 är fokuserade på funktionalitet
och produktivitet.

Varför bara skriva ut, när du kan skriva ut smartare?
Vi lever i en vardag där de flesta av oss har en smartphone i 
fickan och andra digitala enheter på sitt skrivbord. Då känns 
det också rätt att använda en smart allt-i-ett-skrivare som är 
lätt att ansluta till arbetsflödet, som är lika enkel att 
konfigurera som att använda och lika intuitiv som funktionell.

Plattformen Smart Integration.
Tillhandahåller molnbaserade appar och arbetsflöden för 
dokument tvärs över alla dina enheter. Använd plattformen 
för att ansluta IM 7000/IM 8000/IM 9000 till molntjänster som 
t.ex. Dropbox, Google Drive, Office 365 och DocuWare. 
Arbeta smartare och förbättra produktiviteten i processen.

Nashuatec Smart Operation Panel
Smart Device Connector.
Använd vår gratisapp för att konfigurera beröringsfri funktion 
på IM 7000/IM 8000/IM 9000. Det gör det möjligt att 
kontrollera all utskrift, kopiering, skanning och faxning från 
Android- eller iOS-enheter, smart och säkert. Öppna dina 
digitala filer direkt från enheter eller molnapplikationer och 
skicka dem till skrivaren så att de ligger klara när du behöver 
dem. Med enbart den här appen kan du skapa en säker och 
trygg arbetsmiljö för alla användare, t.ex. anställda eller 
studenter.

Den 10,1" stora användarpanelen (Smart Operation Panel) 
på IM 7000/IM 8000/IM 9000 erbjuder en intuitivare 
dokumenthantering och förenklad användning. Ställ in, ta bort 
och lägg till fler funktioner i enheten.
När du vill förenkla och förbättra dina dokumentprocesser kan 
du göra just det på användarpanelen samtidigt som 
högkvalitativa tryck produceras i ett effektivare arbetsflöde.

Tryck, svajpa och få jobbet gjort, tack vare funktioner som 
t.ex. en fullständigt anpassningsbar startskärm och komplett 
webbläsarfunktion.

Anslut och kontrollera från mobila enheter
Integrera med en fristående smartphone eller läsplatta från 
snart sagt var som helst. Skanna dokument och spara dem 
direkt i fullfärg för att mejla, spara på portabla medier eller i 
kataloger för att snabba upp arbetsflödet.

Snabba upp och förenkla funktioner
Panelen är så lättfattlig att alla anställda kan använda den 
direkt, tack vare de anpassningsbara alternativen som gör 
den verkligt personaliserad för ännu snabbare utskrift och 
skanning.

Gör information tillgänglig utan dröjsmål, redo att 
användas och delas
Kostar er IT-infrastruktur för mycket? Har ni för mycket 
papper på kontoret och behöver utöka 
dokumentdigitaliseringen? Använder ni för mycket tid till 
arkivering?

Integrera molnet
Anslut Nashuatec-enheten till en extern molntjänst, t.ex. 
Google Drive eller Office 365.

Förbättra arbetsflödet
Arbeta snabbare, smartare och mer kostnadseffektivt genom 
att automatisera vardagens arbetsflöden.

Kom igång snabbt
Lätt att ladda ned och konfigurera, du kan prova apparna 
innan du köper dem.
Med Smart Integration kan du smart och säkert:

• Konvertera dina pappersdokument till redigerbara digitala
format och spara dem i molnet.
• Minska kontorets kostnader för utskrifter och papper.
• Skriva ut dokument som lagras i molnet, utan någon IT-
server.
• Automatisera vardagens dokumentflöden så att du arbetar
smartare, snabbare och mer kostnadseffektivt.
• Initiera möten från din interaktiva whiteboard och dela
innehåll via molnet.



IM 7000/IM 8000/IM 9000 kan hantera företagets alla
utskrifts- och skanningsbehov.

Arbeta snabbare, smartare och med ökad precision
När man arbetar snabbt kan oönskade fel smyga sig in. Det
orosmomentet slipper du när dina enheter är konstruerade för
att arbeta i hög fart och ändå prestera på alla områden. Det
är så IM 7000/IM 8000/IM 9000 fungerar. Banbrytande
funktioner, t.ex. Always Current Technology, innebär att när
du väl har investerat i någon av våra enheter kan du vara
förvissad om att dina utskrifts- och skanningsbehov kommer
att skötas om.

Bättre skanning
Skanna med 240 sidor per minut i svartvitt och färg med hjälp
av de senaste skanningsfunktionerna.

Bättre användarupplevelse
De högintuitiva IM 7000/IM 8000/IM 9000 är designade med
fokus på användarupplevelse.

Bättre efterbehandlingsfunktioner
Efterbehandlingsfunktioner såsom häftes- och
broschyrefterbehandlare, två vikningsenheter och
stormagasin.

Bättre problemlösning
Vår tjänst för intelligent support är alltid redo att hjälpa dig
med problem, genom kombinationen av en ständigt
närvarande enhetsintelligens och snabb åtkomst till support.

Always Current Technology
Nya programfunktioner, appar och uppgraderingar kan laddas
ned och installeras på begäran genom Always Current
Technology - direkt till din enhet. Utforska vårt utbud av appar
och funktioner som skräddarsyr din enhet så att den kan
leverera de arbetsflödeslösningar som uppfyller företagets
behov, så snart behovet uppkommer. Du behöver inte ringa
en tekniker eller vänta på att ett avtal ska löpa ut. Dessutom
kan du känna dig trygg med att dina enheter hela tiden
skyddas av de senaste säkerhetsfunktionerna.

Inställda på att leverera Dynamic Workplace Intelligence 
Nashuatec har en stolt historia av branschledande 
innovationer och konstruktion av högintelligenta, lättanvända 
skrivare och skannrar som påskyndar den digitala 
utvecklingen.

Genom våra banbrytande enheter, t.ex. IM 7000/IM 8000/IM 
9000, understöder vi företag som vill utnyttja den fulla 
potentialen i digitalisering för att skapa effektiva, hållbara och 
framgångsrika arbetsplatser.
En dynamisk arbetsplats ger en agilare, funktionellare och 
produktivare verksamhet

Organisationer över hela världen kan genom vårt stöd 
leverera enastående utskriftsresultat och dra nytta av 
fördelarna med digitaliserade rutiner som driver effektivitet, 
produktivitet och konkurrensfördelar.

Oavsett vilken nivå av digital transformation som ditt företag 
idag befinner sig på kan vi hjälpa dig framåt med vår unika 
kombination av intelligent teknik, smarta 
programvarulösningar och appar.

Ricohs intelligenta ekosystem innehåller:
• Intelligenta enheter
• Intelligent support
• Smart integration



IM 7000/IM 8000/IM 9000 konfigurationstabell



IM 7000/IM 8000/IM 9000
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

IM 7000 IM 8000 IM 9000
ALLMÄNT

Konfiguration Console
Utskriftsprocess Torr, två komponent & elektrofotografisk
Uppvärmningstid 20 sekunder 20 sekunder 60 sekunder
Första utskriftssidan: svartvitt 4,7 sekunder 4,7 sekunder 4,2 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet 70 sid ⁄ min 80 sid ⁄ min 90 sid ⁄ min
Minne: standard 2 GB
Minne: max 2 GB
HDD: standard 320 GB
HDD: max 320 GB
Vikt 200 kg
Mått: B x D x H 690 x 883 x 1 161 mm
Strömkälla 220 - 240 V, 50 - 60 Hz 220 - 240 V, 50 - 60 Hz 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIATOR

Flersidig kopiering Max 9 999 kopior
Upplösning 600 x 600 dpi
Zoom Från 25 % till 400 % i steg om 1 %

SKRIVARE

Processor Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz
Skrivarspråk: standard PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)
Skrivarspråk: tillval Genuin Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct från Adobe®
Upplösning Max.:1 200 x 1 200 dpi
Gränssnitt: standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Typ A, USB-enhet I/F Typ B, Bluetooth, Trådlöst LAN (IEEE 802.11

b/g/n), USB Host I/F, SD slot, NFC tag, USB Device (TypeB:1Port)
Gränssnitt: tillval Dubbelriktad IEEE 1284/ECP, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), RJ45 I/F (Only Copy connect), Ethernet Print only RJ-45 network

port
Nätverksprotokoll TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljöer Windows® Server 2008R2

Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Windows® Server 2019

Mac OS-miljöer Macintosh OS X v10.12 eller senare
UNIX-miljöer UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp
SAP® R/3®-miljöer SAP® R/3®, SAP® S/4®

SKANNER

Skanning: S/V (opm) 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)
Skanning: fullfärg (opm) 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)
Upplösning: max 600x600 dpi
Medföljande drivrutiner TWAIN-nätverk
Komprimeringsmetod Svartvitt: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale
Filformat Enkelsidig TIFF, Enkelsidig JPEG, Enkelsidig PDF, Enkelsidig högkomprimerad PDF, Enkelsidig PDF-A, Flersidig TIFF, Flersidig

PDF, Flersidig högkomprimerad PDF, Flersidig PDF-A
Skanningslägen E-post, Mapp, USB, SD-kort, URL, FTP, SMB

FAX

Anslutning PSTN, PBX
Kompatibilitet ITU-T (CCITT) G3
Överföringshastighet G3: ungefär 2 sekunder (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 tabell TTI av, minnesöverföring)

G3: ungefär 3 sekunder (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 tabell TTI av, minnesöverföring)
Modemhastighet: max 33,6 Kbps
Upplösning Standardläge: 8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100 dpi, Detaljläge: 8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi, Superfint läge: 8 x 15,4 rad/mm, 16 x 15,4

rad/mm, 400 x 400 dpi (med SAF-minne som tillval)
Komprimeringsmetod MH, MR, MMR, JBIG
Sidominnesstorlek Standard: 8 MB, SAF-minne som tillval: 16 MB
SAF-minneskapacitet Standard: 4 MB (approximately 320 sidor), Tillval: 60 MB (approximately 4 800 sidor)
Minnesbackup 1 timme/timmar

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pappersinmatning: standard 4 300 ark
Pappersinmatning: manuellt 100 ark
Pappersinmatning: max 8 700 ark
Pappersutmatning: standard 500 ark
Pappersutmatning: max 3 500 ark
Pappersvikt Kassetter:52 - 300 g/m²

Sidoinmatningsfack:52 - 300 g/m²
Duplex:64 - 256 g/m²



IM 7000/IM 8000/IM 9000
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

IM 7000 IM 8000 IM 9000
MILJÖ

Energiförbrukning: max Max 1 900 Max 1 900 Max 2 100
Energiförbrukning: vila Max 0,6
TEC (total energiförbrukning)* 1,326 kWh⁄vecka 1,696 kWh⁄vecka 2,507 kWh⁄vecka
* Det är ett referensvärde baserat
på testmetoden ENERGY STAR
Ver.3.0.

UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGSALTERNATIV

Efterbehandlare för 3,000 ark, 3,000-sheet finisher with 100-sheet stapler, Häftesefterbehandlare för 2 000 ark, A3 tray, A4 LCT, LG/B4 tray, Cover interposer, Copy
tray, 9-bin mailbox, Output jogger unit, Tab sheet holder, Multi-folding units, Punch units, GBC Streampunch Ultra, Shift sort tray

ÖVRIGA TILLVAL

Faxenhet, G3-gränssnitt, Fjärrfaxmodul, Minnesenhet till fax, IPDS-enhet, Genuin PostScript 3, Bi-directional IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, Filformatskonverterare,
OCR-enhet, Utökad säkerhet för hårddisk, Tangentbordshållare, Extra räkneverk, NFC-kortläsare, Unicode Font Package for SAP, Card reader cover

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Toner: svart 43 000 utskrifter
Förbrukning baserat på 6%
tonertäckning på en A4
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