Ricoh Aficio SP W2470
Grande Formato
Uma Revolução em Impressão de
Qualidade em Grande Formato.
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Ricoh Aficio SP W2470
Recursos de última geração, em uma
unidade compacta e econômica.

Quando precisar de impressos de alta qualidade alceados,
o que é o caso agora, o Sistema de Imagens Digitais
de Grande Formato Aficio® SP W2470 da RICOH®
é a solução ideal. Compacto, econômico e avançado,
esta unidade possui todos os recursos necessários para
aumentar seu diferencial competitivo, mantendo
seu custo baixo.

Simplicidade em cada ponto.

O pequeno tamanho do Aficio® SP W2470 da RICOH®
requer menos espaço, oferecendo, ao mesmo tempo,
um caminho simples e prático para a obtenção de documentos impressos de qualidade extremamente alta.
• Acesso rápido e fácil aos suprimentos, graças ao design em concha,
totalmente frontal.
• Dá conta de grandes tiragens de impressão, com saída de 50 folhas e
empilhadores de 40 folhas.
• A troca de papel é fácil, graças ao rolo de papel flangeado e uma
bandeja de cassete opcional (papel até A3 sangrado).
• Armazena arquivos e projetos em andamento por até 180 dias com o HD de
80 GB e permite acessá-los imediatamente na própria impressora ou de um
PC usando o WebImageMonitor.
• Aumenta a produtividade carimbando documentos com datas, números
de páginas, cabeçalhos e rodapés, antes de imprimi-los, armazená-los
ou recuperá-los para impressão.

Impressões super nítidas, instantaneamente.

Não é mais necessário terceirizar suas impressões
em grande formato ou enviá-las para um
plotador central, com a econômica e compacta
Aficio SP W2470 da Ricoh.
• Produza documentos de alta qualidade com resolução de 600 dpi,
a 4 impressões por minuto.
• Crie detalhes e preenchimentos vivos, com 2 níveis de escala de cinzas.
• Use avançada tecnologia de TI - inclusive placa de rede padrão e interfaces opcionais Ethernet até 1000Base T Gigabit, USB e sem fio para aumentar sua produtividade e melhorar o fluxo de trabalho.

A vantagem do controlador embutido.

O exclusivo controlador de arquitetura aberta da Ricoh
tem grande poder, para aumentar a produtividade.
• Trabalhe com formatos comuns de arquivo no seu ramo - assim como
os drivers Windows, Postcript e HDI.
• Use a simples e intuitiva interface gráfica de impressão pela Internet
(Web Printing GUI) para acessar a diretórios / arquivos na rede, montar
trabalhos de impressão e enviá-los para o endereço IP da impressora,
para impressão versátil e rápida, de qualquer local.
• Para maior praticidade, pode-se imprimir imediatamente, imprimir uma
amostra do documento, reter o trabalho de impressão no HD para
impressão quando necessário, ou proteger um documento com senha,
para impressão autorizada do trabalho.

Especificações da Máquina
Configuração
Processo de Impressão
Entradas de Papel

Tempo de Aquecimento
Primeira Cópia
Velocidade de Impressão
Resolução
Impressão em Escala de Cinzas
Método de Corte
Capacidade de Memória
Capacidade do Disco Rígido
Tamanho do Original / Cópia
Saída de Impressão
Alimentação Elétrica
Dimensões (LxPxA)
Peso
Drivers Suportados
Formatos de Arquivos Suportados
Protocolos de Rede
Drivers Suportados pelos
Sistemas Operacionais

De mesa
Impressão Eletrofotográfica
2 Mesas de Alimentação de Papel em Rolo (necessárias)*
Cassete de 250 folhas de Papel (Opcional)
Menos de 120 segundos
34 segundos (Aprox. A0)
6 ppm; 80 mm/seg (Aprox. A1)
600 dpi x 600 dpi
2 Níveis
Sincronizado, corte predefinido, corte variável
1024 MB
80 GB
Máximo: 91,4 cm x 15 m; mínimo: 21,6 x 21,6 cm;
91,4 cm x 1,98 m alim. manual
Superior: 50 folhas (Papel Comum – A1 – Alim. Borda
Longa)Inferior: 40 folhas (Papel Comum – A0 – Alim. Borda
Curta)
120V 15A 60Hz
1 x 0,64 x 0,53 m (Somente a unidade principal)
1 x 0,72 x 1,2 m (Unidade principal c/mesa para alimentação
de 2 rolos)
106,6 kg (Somente a unidade principal) 176,6 kg (Unidade
principal c/mesa para alimentação de 2 rolos)
RPCS, PostScript 3 (emulado), HDI
PDF, HPGL 1/2, TIFF, CALS, HPRTL
TCP/IP (IPv.4/IPv.6), IBX/SPX, AppleTalk
RPCS: Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000,
Windows XP, Windows 2003 Server
PostScript: Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2
000, Windows XP, Windows 2003 Server Mac OS 610.1 ou
posterior

Versão de AutoCad Suportada
AutoCAD2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007
(Driver HDI)
*2 A /mesa para alimentação de 2 rolos deve ser encomendada juntamente com a unidade principal.

Características do Controlador de impressora
Seleção Automática de Papel
Ajuste de Bordas
Configuração do Idioma
Alimentação de Papel sem Limite
Impressão Bloqueada
Redução/Ampliação: 25% a 400%
Escolhas de Mídia
Configuração de Espelho
Diversos níveis de Segurança (LDAP, SSL, Autenticação do Usuário, Autenticação Windows,
Criptografia de PDF, Segurança por Sobregravação de Dados opcional)
Impressão de Diversos Conjuntos
Seleção da Bandeja de Saída
Configurações de Penas
Impressão Remota via Internet (Impressão Direta para Endereço IP)
Seleção de Rolo
Impressão de Amostra
Visualizador de configuração (Set Up Launcher)
Configuração de Carimbo
Modo Transparência
Servidor de Documentos com 80 GB

A segurança como prioridade máxima.

Diversos níveis de segurança garantem sua paz de espírito.
• Proteja seus documentos com senha, com a Autenticação Windows.
• Garanta a proteção dos documentos durante a transmissão de dados
com a ferramenta de criptografia de dados.
• Impeça a recuperação de documentos críticos apagando-os completamente do disco rígido com a Segurança por Sobregravação de
Dados, opcional.
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