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Aficio SP C311N/SP C312DN da Ricoh
Impressora a Laser em Cores
Cores Essenciais para Um Fluxo de Trabalho Diário



Impressora a Laser em Cores Aficio SP C311N/SP C312DN da Ricoh

Energize os documentos, reduza custos.
Confie nas impressoras a laser em cores Aficio® SP C311n e
SP C312DN da Ricoh® para proporcionar todo o básico que
você necessita, por um preço que faz sentido não só para 
pequenas empresas como para todas que cuidam do orçamento. 
Esta impressora compacta e conveniente proporciona uma 
produtividade excelente para os documentos em cores e em
preto e branco com os quais que você trabalha diariamente. 
Seu design simples e intuitivo é de uso extremamente fácil. 
Mais, ela combina um preço altamente competitivo com 
um baixo custo total de propriedade. Tudo isto faz da SP 
C311N/SP C312DN uma escolha inteligente e econômica 
para pequenos escritórios e grupos de trabalho em 
qualquer ramo.



Qualquer usuário pode substituir o Cartucho de 
Toner Tudo-em-Um em somente alguns segundos, 
sem qualquer treinamento ou ferramentas especiais.

Cores Excepcionalmente Acessíveis
Dê a seus documentos uma aparência e sensação mais 
profissionais com as cores de qualidade comercial.
• Mantém as economias de custos com o passar do tempo, com um custo por 

página competitivo tanto para trabalhos em cores quanto em preto e branco.
• Selecione os suprimentos corretos para seu fluxo de trabalho, com opção

de cartuchos convencionais ou de cartuchos de alto rendimento, para 

• Imprima apresentações, propostas e outros documentos comerciais em cores 
brilhantes e atraentes, com resoluções de até 2.400 x 600 dpi.

• Imprima fotos sem conectar-se a um PC ou instalar software. Basta conectar
uma câmera fotográfica digital habilitada para PictBridge diretamente na 
SP C312DN e imprimir.

• Suporte a sustentabilidade ambiental com uma combinação de aquecimento
rápido, produção duplex (na SP C 312DN) e do programa de reciclagem de 
cartucho de toner da Ricoh.

Altamente Produtiva
A Aficio SP C311N/SP C312DN da Ricoh tem tudo que você 
precisa para garantir alta produtividade e lidar com sua
carga de trabalho com facilidade e eficiência.
• Mantenha o ritmo sem se importar com o tipo de documentos que está impri-

mindo.
Esta impressora oferece uma velocidade de 26 páginas por minuto 
para produções em cores e em preto e branco.


• Obtenha páginas impressas sem esperar muito. O tempo de aquecimento é inferior
a 30 segundos e o tempo da primeira impressão é inferior a 13,5 segundos. 

• Imprima arquivos grandes sem interromper seu fluxo de trabalho. A Aficio SP 
C311N/SP C312DN da Ricoh tem poresosos recursos de memória, com 128 MB
como padrão, que podem ser expandidos até 640 MB.

• Faça menos viagens às copiadoras externas. Imprima em tamanhos até Ofício 
pela Bandeja Padrão e use a Bandeja de Alimentação Manual para material mais 
espessos (até 200 g/m²) e impressão de cartazes (até 216 mm x 890 mm). 

• Corte o uso de papel pela metade para relatórios de diversas páginas, planos, 
comunicações a clientes ou documentação de treinamento) A SP C312DN vem

Praticidade Máxima
Projetada para maximizar a sua conveniência, a Aficio
SP C311N/SP C312DN inclui diversos recursos que ajudam a
fazer de cada impressão uma tarefa mais fácil.
• Substitua peças e suprimentos rápida e facilmente, sem qualquer treinamento. 

Até mesmo principiantes podem mudar o Cartucho de Toner Tudo-em-Um 

• Remova o atolamento ocasional rápida e facilmente, sem mover a impressora 
ou abrir um painel traseiro. Acesse todo o trajeto do papel por uma porta de
abertura frontal.

• Mude o tamanho do papel, prepare-se para imprimir em envelopes, verifique 
os níveis de suprimento ou ajuste as configurações pelo painel de operação

• Gerencie a impressora remotamente em uma configuração de grupo de 
trabalho com o utilitário Web Image Monitor, que torna fácil a alteração de 
configurações e a verificação do estado de papel e de toner.

• Economize espaço na sua mesa de trabalho, com o pequeno espaço ocupado 

CorSimplicidadeQualidadeValor

Amplie sua flexibilidade imprimindo documentos 
em cores e em preto e branco em tamanho até 
Ofício e gramaturas de até 200 g/m², bem como 
em cartazes de até 216 mm x 889 mm.

A Solução de 
Escritório 
Totalmente 

A Ricoh mantém seu compro-
misso permamente de desen-
volver soluções de escritório 
com recursos ecológicos e 
superiores de economia de 
energia e de suprimentos, sem 
comprometer a produtividade.

reduzir ainda mais o custo por página.

com a impressão duplex por padrão.

pela impressora.

em LCD intuitivo e de uso fácil.

(AIO) em segundos.

Ecológica
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Aficio SP C311N/SP C312DN da Ricoh
Especificações do Equipamento

Trazendo o Valor Ricoh para Sua Empresa
A tecnologia Ricoh oferece um portfólio diversificado de soluções para ajudar sua empresa a 
permanecer competitiva e avançar. Deixe a Ricoh mostrar a você como proporcionar à sua 
empresa o poder de melhorar processos críticos, manter as informações seguras, garantir o 
cumprimento e promover sustentabilidade ambiental, reduzindo, ao mesmo tempo, o custo 

Ricoh Brasil S/A

Ricoh® e o logotipo da Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as 
outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. A velocidade 
de impressão pode ser afetada pela rede, aplicativos ou desempenho do PC. As 
especificações e o aspecto externo estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. 

R2991

www.ricoh.com.br

Especificações do Equipamento  
SP C311N Unidade Principal  
SP C312DN 

Configuração  De mesa  
Tecnologia  Digitalização a feixe de laser, 

impressão eletrofotográfica 
colorida a laser com revelação por 
toner monocomponente, método 
de 4 cilindros acoplados.  

Resolução  600 x 600 dpi (padrão);  
 1200 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi  

P/B: 26 ppm (Carta),  Velocidade de Impressão  
Cores: 26 ppm (Carta),  

Velocidade da 1a. Impressão  13,5 segundos ou menos  

Duplex Automático  Somente na SP C312DN  

Capacid. Padrão de Papel  500 folhas  

Bandeja de Alimentação 
Manual  

100 folhas  

Unidade de Alimentação 
de Papel Opcional  

500 folhas (pode ser adiciona uma 
Unidade de Alimentação de Papel)  

Capacidade Máxima de 
Papel  

Até 1.100 folhas  

Capacidade de Produção  150 folhas (face voltada para 
baixo)  

Tamanhos de Papel 
Aceitáveis  

Bandejas de Papel Padrão: Carta a 
Ofício, A4, B5
Bandeja de Alimentação Manual: 
90,5 mm x 148,5 mm a Ofício, A4  
A5, B5   
Cartazes (até 216 mm x 889 mm)  
Unidade de Alimentação de Papel 
Opcional: Carta,  A4  

Gramaturas Aceitáveis 
do Papel  

Bandeja Padrão e Unidade de 
Alimentação de Papel Opcional:  
60 a 105 g/m²  
Bandeja de Alimentação Manual: 
60 a 200 g/m²;   
Unidade Duplex (SP C 312DN 
somente)  
60 a 105 g/m²  

Tipos de Papel 
Aceitáveis  

Bandeja de Papel Padrão e 
Unidade de Alimentação de Papel 
Opcional: Papel Comum, Papel 
reciclado, Papel Pré-perfurado, 
Papel Fino, Papel Colorido, Papel 
Pré-Impresso, Papel Timbrado.  
Bandeja de Alimentação Manual: 
Papel Comum, Papel reciclado, 
Papel de Formulário, Envelopes, 
Papel Brilhante, Papel grosso, 
Etiquetas, Papel Fino e Cartão.  

 

 
 
Dimensões (LxAxP)  400 mm x 387 mm x 480 mm  
Peso  28,0 kgs.  
Tempo de Aquecimento  30 segundos ou menos  
Fonte de Alimentação  120V, 60Hz,  

Máximo: 1300W ou menos  Consumo de Energia  
Modo Economia de Energia: 15W 
ou menos  

Regulamentos de 
Segurança  

UL60950-1, FCC Parte 15 
Equipamento de Classe B , 
Impressoras em cores Energy Star 
– Nível 1 (somente na  
SP C312DN )  

 
Especificações da Controladora  
CPU  400 MHz.  
Linguagens da 
Impressora  

PCL 5c/6, Emulação de PostScript 3

Fontes  PCL/PS3: Fontes HP80   
Memória (RAM)  128 MB padrão / 640 MB, no 

máximo  
Interfaces Padrão  USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, 

PictBridge (somente na SP 
C312DN)  

Interface Opcional  IEEE 802.11b/g  
Protocolos da Rede  TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk  
Sistemas Operacionais  Windows 2000/XP/Server 2003/ 

Vista/Server 2008; Mac OS X 
v.10.2+; Novell NetWare 4.x+; 
Citrix MetaFrame; UNIX (usando o 
filtro UNIX da Ricoh)  
PCL 5c/6 Windows 2000/XP/  
Server 2003/Server 2008/Vista;  
PostScript 3: Windows 2000/XP/  
Server 2003/Server 2008/Vista;  

Drivers  

Mac OS X Original (v 10.2.8 – 
10.5)  

 
Opções da Controladora  
Unidade de Memória de 
256 MB  

Tipo F      

Unidade de Memória de 
512 MB  

Tipo F      

Adaptador Sem Fio SX-
2500CG para IEEE 
802.11b/g   
 
Acessórios Opcionais  

Tamanho do Papel: Carta, A4;
Gramatura do Papel: 60 g/m²  

Unidade de Alimentação 
de Papel Tipo TK1010  

Capacidade: 500 folhas  

 

 
 
Utilitários de Software  
SmartDeviceMonitor  
Web Image Monitor  
 
Materiais de Consumo e Rendimentos  
Toner Tipo SP C310A Preto  2.500 impressões*  
Toner Tipo SP C310A Ciano  2.500 impressões*  
Toner Tipo SP C310A 
Magenta  

2.500 impressões*  

Toner Tipo SP C310A Amarelo  2.500 impressões*  
Toner Tipo SP C310HA Preto  6.500 impressões*  
Toner Tipo SP C310HA Ciano  6.000 impressões*  
Toner Tipo SP C310HA 
Magenta   

6.000 impressões* 

Toner Tipo SP C310HA 
Amarelo  

6.000 impressões*  

Kit de Manutenção** Tipo SP 
C310  

90.000 impressões  

Unidade de Transferência 
Intermediária Tipo SP C310  

90.000 impressões  

Reservatório de Toner Usado 
Tipo SP C310  

55.000 impressões  

* O valor do rendimento declarado está de acordo com a ISO/IEC 
19798.  
Os rendimentos atuais podem variar baseado nas imagens 
impressas e outros fatores.  
A máquina vem com kits de toner iniciais (2.500 impressões para 
todos os toners); todos os outros suprimentos vêm com 
rendimento total.  
**O Kit de Manutenção consiste da Unidade de Fusão e Rolo de 
Transferência.   
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
 

 
 

total de propriedade.
Os produtos são mostrados com os opcionais.



