
SP C231SF/SP C232SF

Multifuncionais a laser em cores com baixo custo de utilização
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SP C232SF da Ricoh foram concebidos especifi camente para dar resposta às suas necessidades. O seu 
design compacto reúne muitas potencialidades, desde a produção documental em cores à distribuição 
digital e medidas de segurança. Estes equipamentos conseguem combinar velocidade e elevada qualidade 
de imagem com um TCO competitivo. Além de um preço vantajoso, a sua unidade duplex é fornecida 
como padrão e permitirá reduzir custos. Conheça estes dois equipamentos multifuncionais pequenos mas 
surpreendentemente robustos e completos. 

 20 impressões A4 em cores por minuto.
 Design compacto.
 TCO competitivo.
 Extremamente fácil de utilizar.
 Recurso  de PC-Fax.

ALTA PRODUTIVIDADE
Os SP C231SF/SP C232SF nunca lhe deixam esperando. Aquecem em até 48 segundos e produzem a  
primeira impressão em somente 30 segundos. Imprimem 20 páginas A4 por minuto, em preto e branco ou
em cores. O segredo do seu sucesso? O seu aspeto compacto oculta um confiável sistema de 4 cilindros.

O seu parceiro de negócio ideal

Soluções empresariais inteligentes e compactas

MAIS DO QUE SIMPLES MULTIFUNCIONAIS
Os SP C231SF/SP C232SF copiam, imprimem, digitalizam e enviam faxes praticamente sem ocupar 
espaço. Imprima e digitalize ao mesmo tempo ou digitalize ao mesmo tempo que recebe mensagens de
fax, para máxima e� ciência. A função de PC-Fax e um sistema para fotocopiar cartões de identificação
são alguns dos práticos recursos extras dos SP C231SF/SP C232SF.

 DISTRIBUIÇÃO DIGITAL
 Os SP C231SF e SP C232SF são equipamentos da era digital, velozes e que poupam papel. 
• Gerencie  seus � uxos de trabalho eletronicamente digitalizando para e-mail, pasta ou FTP.
• Programe configurações de digitalização personalizadas e usufrua das vantagens e facilidade

do envio direto.

Você conhece os desafios de gerir um escritório pequeno. Nós também. Os Aficio™ SP C231SF e
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 IMPRESSÃO COM SEGURANÇA
 Proteja os documentos e equipamentos de utilização não autorizada.
• Impressão bloqueada: bloqueia um arquivo de impressão a não ser que seja digitada uma senha 

configurada no painel de operação.
• Restrição de utilização: faz com que o equipamento peça para digitar a ID de usuário antes de

imprimir, copiar, digitalizar ou enviar faxes.

 UTILIZAÇÃO FÁCIL
• Excelente operação com o painel intuitivo.
• Substituição simples dos cartuchos de toner tudo-em-um.
• Mecanismo de deslocamento do scanner, para melhor acessibilidade.

FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL
Os equipamentos Ricoh são concebidos com o intuito de melhorara relação de custos do seu fluxo
de trabalho de impressão, respeitando, ao mesmo tempo, o meio ambiente. Os menores tempos de 
aquecimento resultam em uma utilização frequente do modo economia de energia. Combine este baixo
custo de energia com a funcionalidade de duplex, que poupa papel. O que é bom para a natureza é 
também bom para você.
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COPIADORA
Processo de cópia:                  Método de leitura com feixe laser e impressão 

eletrofotográfica 
Velocidade de cópia: Cores: 20 cópias A4 por minuto 

Preto e Branco: 20 cópias A4 por minuto 
Resolução: 600 dpi 
Cópia múltipla: Até 99 
Tempo de aquecimento:       Inferior a 48 segundos 
Velocidade da primeira
cópia: Inferior a 30 segundos 
Zoom: 25 a 400% (em variações de 1%) 
Memória: 128/256 MB 

Máximo: 512 MB (SP C232SF) 
Capacidade de entr ada 
de papel: Padrão: 250 folhas 

Bandeja de alimentação manual para uma folha 
Máximo: 751 folhas 

Capacidade do ADF: 35 folhas 
Capacidade de saída 
de papel: Padrão: Até 150 folhas (face virada para baixo) 
Formato de papel: Bandejas de papel: A6 a A4 

Bandeja de alimentação manual: A6 a A4 
Bandeja de papel opcional: A4 

Gramatura do papel: Bandejas de papel: 60 a 160 g/m² 
Bandeja de alimentação manual: 60 a 160 g/m² 
Bandeja de papel opcional: 60 a 105 g/m² 

Duplex: Padrão 
Dimensões (L x P x A): 420 x 493 x 476 mm 
Peso: Inferior a 30 kg 
Fonte de alimentação: 120 a 240 V, 50 a 60 Hz 
Consumo de energia: Máximo: 1,3 kW 

Modo economia de energia: 20/25 W 

 
IMPRESSORA 
Velocidade de impressão:    Cores: 20 impressões A4 por minuto       
                                           Preto e  Branco: 20 impressões A4 por minuto 
Linguagens de impressora/ 
resolução:  SP C231SF: DDST: 600 x 600 dpi 

1200 x 600 dpi (equivalente) 
2400 x 600 dpi (equivalente) 
SP C232SF: PCL5c, PCL6, PostScript®3™(¹) 
600 x 600 dpi 
1200 x 600 dpi (equivalente) 
2400 x 600 dpi (equivalente) 

Interface: 10 base-T/100 base-TX Ethernet 
USB 2.0 

Protocolo de rede: TCP/IP, IPP 
Ambientes suportados: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 

Macintosh OS X 10.2.8 - 10.5 (modo nativo) 

 
SCANNER 
Resolução: Máximo 1200 dpi 
Formato do original: Vidro de exposição: Máximo A4 

ADF: Máximo A4 
Formatos de arquivo: PDF, TIFF, JPEG 
Drivers fornecidos: WIA (USB), TWAIN (USB, Rede) 
Digitalizar para e-mail:               SMTP, TCP/IP 
Destintários salvos:  Máximo 100 
Digitalizar para pasta:               Via protocolo SMB ou FTP 

SOLUÇÕES DE SOFTWARE 
PageManager 
Utilitário PC-Fax 

 
FAX 
Circuito: PSTN/PABX 
Compatibilidade:  ITU-T G3 
Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps 
Resolução: Máximo: 200 x 200 dpi 
Método de compactação:          MH, MR, MMR 
Velocidade de digitalização:    Inferior a 5 segundos 
Capacidade de memória:    100 páginas (com base na 

tabela ITU-T#1, MMR, 200 x 100 dpi) 
Backup de memória: Sim (1 hora) 

 
SUPRIMENTOS
Toner:  C, M, Y: 6000 páginas (longa duração)

2500 páginas (curta duração)* 
K: 6500 páginas (longa duração)
2500 páginas(curta duração)* 

Embalagem de resíduos 
de toner: 25 000 impressões por embalagem 
Os Aficio™SP C231SF/SP C232SF são fornecidos com um kit inicial de 
suprimentos para 1000 impressões. 
*Valor declarado pela Norma IEC24712, medição de cores pela ISO/IEC 19798.

 
OUTROS OPCIONAIS 
1 bandeja de papel para 500 folhas 
Módulo de memória SDRAM DIMM de 256 MB (apenas para SP C232SF) 
 
(¹) Os SP C231SF/SP C232SF não executam PostScript® genuíno, somente uma 
emulação. 
 
Para saber os modelos, equipamentos opcionais e software disponíveis, consulte 
a Ricoh. 
 
A Ricoh concebeu estes produtos de modo a cumprirem as diretrizes 
EC ENERGY STAR relativas è eficiência energética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Certificação ISO9001: 2000 Certificação ISO14001 

Todas as marcas e/ou designações comerciais são marcas registadas dos seus respetivos 
proprietários. Especificações e aparência exterina sujeitas a alteração sem aviso prévio. A cor do 
produto pode diferir da cor apresentada no folheto. As imagens apresentadas neste folheto não 
são fotografias verdadeiras e podem apresentar pequenas diferenças de detalhes. 

 Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc. 
Todos os direitos reservados. Este folheto, o 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 prévia permissão escrita da Ricoh Latin America, Inc. 
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