Multifuncionais rápidos e econômicos

Aumente a eficiência do seu escritório
A sua impressora é o elemento central do seu escritório. A lista de tarefas é variada: você precisa que os
documentos sejam impressos, copiados, digitalizados e enviados por fax. Preparadas para trabalhar em
rede, as Aficio™SP 3400SF/SP 3410SF executam estas tarefas e muito mais, de forma rápida e eficaz.
Otimize o seu fluxo de trabalho enviando faxes sem utilizar papel e distribuindo as digitalizações para
e-mail, pastas e FTP. Todas as funções que você precisa, incluídas em um pequeno equipamento.
Alta velocidade: 28 páginas (A4)/30 (carta) por minuto.
Design compacto tudo-em-um.
Recursos avançados.
Função duplex padrão (manual/automática).
Digitalização em cores padrão.

Ganhe com os benefícios
ECONOMIA DE CUSTOS
Mesmo em escritórios pequenos, a produção de documentos tem o seu preço. Com as SP 3400SF/SP
3410SF, este custo é reduzido. O simples fato de utilizar um equipamento tudo-em-um mantém os custos
baixos. O recurso do duplex padrão e o modo economia de energia, utilizado frequentemente, fazem o
resto. Gaste menos em papel com as funções de digitalização e PC fax padrão do equipamento.

ECONOMIA DE TEMPO
A SP 3400SF e a SP 3410SF não lhe farão esperar. Demoram menos de trinta segundos para aquecer.
Você receberá a primeira impressão nítida em menos de oito segundos.

ECONOMIA DE ESPAÇO
A SP 3400SF e a SP 3410SF são impressora, copiadora, scanner e fax em um só equipamento.
Coloque-as no seu ambiente de trabalho para acesso imediato a todas as suas funções. O seu pequeno
espaço ocupado e funcionamento silencioso tornam-nas discretas mas excelentes parceiras de negócios.

ESCOLHA PRODUTIVIDADE
Aumente o ritmo no seu escritório:
Copie e imprima 28 páginas (A4)/30 (carta) por minuto.
Envie uma mensagem de fax em 8 segundos.
Digitalize uma página em cores em menos de 10 segundos.
Aproveite as soluções inteligentes de distribuição.

ESCOLHA FÁCIL UTILIZAÇÃO
Substituir o toner ou ajustar as configurações de papel? Todas as operações do equipamento podem
ser realizadas na parte frontal da máquina. Faça duas tarefas de manutenções de uma só vez: os cartuchos
tudo-em-um incluem a unidade de cilindro. Com este sistema simplificado, não será preciso chamar a
assistência técnica. E as SP 3400SF/SP 3410SF não deixarão de trabalhar.

ESCOLHA SEGURANÇA
Evite a utilização não autorizada do seu equipamento. Você pode definir que as SP 3400SF/SP 3410SF
solicitem uma ID de usuário. Esta função de autenticação abrange as funções de cópia, envio de
digitalização por outros equipamentos e fax. Os trabalhos de impressão podem ser protegidos no modo
Impressão Bloqueada. O equipamento só libera o documento depois de digitada uma senha pelo
painel de operação.

ESCOLHA ECOLOGIA
Os produtos Ricoh são concebidos para respeitarem o meio ambiente em qualquer fase da sua vida
útil. Os nossos métodos de produção de toner de maior eficiência energética são únicos. A tecnologia
de Início Rápido tem como resultado a utilização optimizada do modo economia de energia. O consumo
de energia das Aficio™SP 3400SF/SP 3410SF é baixo e o seu funcionamento é limpo e silencioso. Como
contribuição extra para um negócio sustentável, a unidade duplex automática da SP 3410SF é padrão.

IMPRESSORA
Velocidade de impressão:
Velocidade da primeira impressão:
Linguagem da impressora:
Resolução:
Interface:
Memória:
Protocolo de rede:
Ambientes suportados:

SCANNER
28 (A4)/30 (carta) por minuto
Inferior a 8 segundos
PCL6, PostScript® 3™
1200 x 600 dpi (equivalente), 600 x 600 dpi
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
128 MB
TCP/IP, IPP
Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6

COPIADORA
Processo de cópia:

Velocidade de cópia:
Resolução:
Cópia múltipla:
Tempo de aquecimento:
Velocidade da primeira cópia:
Zoom:
Memória:
Capacidade de entrada de papel:

Capacidade do ADF:
Capacidade de saída de papel:
Formato do papel:

Gramaturas do papel:

Impressão em duplex:
Dimensões (L x P x A):
Peso:
Fonte de alimentação:
Consumo de energia:

Digitalização com feixe de laser e impressão
eletrofotográfica
Revelação de toner monocomponente
28 cópias (A4)/30 (carta) por minuto
600 x 600 dpi
Até 99
Inferior a 30 segundos
11 segundos a partir do ADF, 12 segundos a
partir do vidro de exposição
25 a 400% (em incrementos de 1%)
128 MB
Padrão: 1 x bandeja de papel para 250
folhas
Bandeja de alimentação manual de 50 folhas
Máximo: 550 folhas
35 folhas
Até 125 folhas
Bandejas de papel: A6 a Ofício (216 x 356 mm)
Bandeja de alimentação manual: A6 a
Ofício (216 x 356 mm)
Bandeja de papel opcional: A5 a
Ofício (216 x 356 mm)
Bandejas de papel: 52 a 162 g/m²
Bandeja de alimentação manual: 52 a 162 g/ m²
Bandeja de papel opcional: 60 a 105 g/m²
Bandeja duplex: 60 a 105 g/m²
Manual/automática
420 x 397 x 442 mm
Inferior a 18 kg¹
120V, 60Hz
Máximo: Inferior a 895 W
Modo economia de energia: Inferior a 10 W
Modo rápido (10 segundos): 70 W

Modos de digitalização:
Resolução:
Formato do original:
Drivers incluídos:

P/B, escala de cinzas, cores
Scanner: Até 1200 x 1200 dpi (ótica)
Driver: Até 19200 x 19200 dpi (interpolada)
A4
WIA, TWAIN, utilitário de scanner
(PageManager)

FAX
Circuito:
Compatibilidade:
Velocidade do modem:
Resolução:
Método de compactação:
Velocidade de digitalização:
Capacidade da memória:
Backup de memória:

PSTN/PBX
ITU-T, G3
Máximo: 33,6 Kbps
Padrão/detalhada: 200 x 100 dpi
MH, MR, MMR
Inferior a 5 segundos
Padrão: 100 páginas
Sim (1 hora)

SOFTWARE
PageManager
Utilitário PC fax

SUPRIMENTOS
Toner:

Preto: 5000 folhas

OUTROS OPCIONAIS
1 x bandeja de papel para 250 folhas
1

Incluindo bandejas e suprimentos.

Para saber mais sobre modelos, opcionais e software disponíveis, consulte a Ricoh.

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 neste folheto. As imagens neste
folheto não são fotografias verdadeiras, podendo existir ligeiras diferenças de detalhes.
Copyright © 2009 Ricoh 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

