Impressoras em Preto e Branco compactas e rápidas

Impressão cômoda na sua mesa
Compactas, inteligentes e rápidas, as Aficio™SP 3400N/SP 3410DN encaixam perfeitamente em qualquer
escritório individual ou de pequenas dimensões e oferecem tudo o que você precisa para os seus documentos
do dia a dia. Com conexão em rede como padrão, estas impressoras a laser A4 em preto e branco são de
operação e manutenção fáceis. Obtenha qualidade Ricoh com baixo Custo Total de Propriedade.
Alta produtividade: 28 páginas (A4)/30(Carta) por minuto.
Funcionamento fácil.
Conectividade por padrão.
Duplex por padrão (SP 3410DN).
Impressão versátil.

Poder compacto
PRODUTIVIDADE
Crie os seus documentos num instante com as SP 3400N/SP 3410DN. Estas impressoras aquecem em
menos de 20 segundos. Em apenas 8 segundos, a primeira impressão estará pronta em sua mesa. A
velocidade de impressão contínua é alta − 28 páginas (A4)/30(Carta) por minuto.

FÁCIL OPERAÇÃO
Como todos os produtos Ricoh, as SP 3400N/SP 3410DN são fáceis de utilizar. Você pode contar com
uma manutenção simples e rápida pelo usuário. Com um único cartucho de substituição fácil, pode-se
substituir de forma prática e de uma só vez cilindro e o toner. Na eventualidade rara de atolamento, é
possível remover facilmente as folhas do percurso do papel pela parte frontal do equipamento.

CONECTIVIDADE SIMPLES
Os nossos equipamentos são adequados para uma utilização compartilhada. Com USB 2.0 e Ethernet 10
base-T/100 base-TX fornecidas como padrãp, as SP 3400N/SP 3410DN adaptam-se perfeitamente a uma
rede já existente. Cada trabalho pode ser enviado para o equipamento em rede mais conveniente. Desta
forma, você obterá a melhor rentabilidade de cada um dos seus equipamentos de produção.

IMPRESSÃO VERSÁTIL
Imprima em envelopes.
Poupe tempo alceando automaticamente as suas impressões.
Proteja documentos confidenciais utilizando uma marca d'água.

PARCEIROS DE CONFIANÇA
As SP 3400N/SP 3410DN são concebidas para durar e não falhar. A sua elevada capacidade de pico de
trabalho significa que estão a seu dispor de forma constante. A Ricoh garante uma qualidade excelente
dos seus produtos. Confie na nossa comprovada experiência e conhecimentos técnicos para ajudá-lo a
otimizar os seus processos profissionais.

FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL
Os equipamentos Ricoh respeitam o ambiente e, ao mesmo tempo, tornam o seu fluxo de trabalho mais
econômico. Os tempos de aquecimento são reduzidos, permitindo-lhe um excelente aproveitamento do
modo economia de energia. O recurso duplex das SP 3410DN poupam papel e reduzem ainda mais os
custos de energia. O que é bom para a natureza também é bom para você.

GERAL

SUPRIMENTOS

Digitalização com feixe de laser e impressão
eletrofotográfica
Velocidade de impressão:
28 impressões (A4)/30(Carta) por minuto
Tempo de aquecimento:
Inferior a 20 segundos
Velocidade da primeira impressão: Inferior a 8 segundos
Dimensões (L x P x A):
370 x 392 x 262 mm
Peso:
Inferior a 11,6/12,5 kg
Fonte de alimentação:
120 V, 60 Hz
Consumo de energia:
Máximo: 850 W
Modo economia de energia: 5 W
Capacidade de pico de trabalho: 20.000 páginas por mês

Toner:

Tecnologia:

Preto: 5000 folhas

A Aficio™SP 3400N/SP 3410DN é fornecida com um kit inicial de suprimentos
para 1500 folhas.

OUTROS OPCIONAIS
1 x bandeja de papel para 250 folhas
Para saber mais sobre modelos, opcionais e software disponíveis, consulte a Ricoh.

CONTROLADORA
Processador:
Linguagem da impressora:
Resolução:
Memória:
Drivers:
Fontes:

295 MHz
PCL5, PCL6, emulação PostScript® 3™
600 x 600 dpi, emulação 1,200 x 600 dpi
64 MB
PCL6, PostScript® 3™
80 fontes

CONECTIVIDADE
Protocolo de rede:
Ambientes suportados:

Interface:

TCP/IP, IPP
Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6
USB2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

MANUSEIO DE PAPEL
Capacidade de entrada de papel:

Capacidade de saída de papel:
Formato do papel:

Gramatura do papel:

Mídia:

Padrão: 1 x bandeja de papel para 250
folhas
Bandeja de alimentação manual de 50 folhas
Máximo: 550 folhas
125 folhas (face virada para baixo)
Bandeja de papel: A6 a Ofício (216 x 356 mm)
Bandeja de alimentação manual: A6 a
Ofício (216 x 356 mm)
Bandeja opcional: A5 a Ofício (216 x 356 mm)
Bandeja de papel: 52 a 162 g/m²
Bandeja de alimentação manual: 52 a 162 g/m²
Unidade de duplex e bandeja opcional: 60 a
105 g/m²
Bandejas de papel: Papel comum; papel
reciclado; papel preimpresso
Bandeja de alimentação manual: Papel
comum; papel reciclado; papel preimpresso;
envelopes

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 folheto. As imagens neste folheto
não são fotografias verdadeiras podendo existir ligeiras diferenças de detalhes.
Copyright © 2009 Ricoh Latin Brasil S/A. Todos os direitos reservados. Este folheto, 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
por escrito da Ricoh Brasil S/A.

www.ricoh.com.br

