
Kompaktowe i szybkie drukarki czarno-białe



Łatwe drukowanie

Urządzenia Aficio™SP 3400N/SP 3410DN są małe, eleganckie i szybkie, idealnie sprawdzają
się w małych grupach roboczych i w domu. Oferują wszystko co tylko potrzebujesz do codziennej
pracy z dokumentami. Te czarno-białe laserowe drukarki sieciowe A4 są łatwe w obsłudze i
utrzymaniu. Otrzymujesz jakość firmy Ricoh z niskim całkowitym kosztem posiadania (TCO).

Produktywność: 28 wydruków na minutę.
Łatwa obsługa.
Sieć w standardzie.
Dwustronne drukowanie w standardzie (SP 3410DN).
Uniwersalne drukowanie.

Kompaktowa siła
WYDAJNOŚĆ
Z SP 3400N/SP 3410DN wytworzysz swoje dokumenty w oka mgnieniu. Czas nagrzewania
drukarek wynosi mniej niż 20 sekund, a pierwsza kopia znajdzie się na Twoim biurku w
zaledwie w 8 sekund. Ciągła prędkość drukowania to 28 stron na minutę.

ŁATWY I PRZYJAZNY PANEL OPERATORSKI
Podobnie jak wszystkie produkty Ricoh urządzenia SP 3400N/SP 3410DN są łatwe w
obsłudze. Użytkownik szybko i w prosty sposób dokonuje wymiany materiałów
eksploatacyjnych. W tym samym czasie może wymienić pojemnik z tonerem i bęben. Każde
zacięcie papieru można usunąć w łatwy sposób poprzez przyjazny dostęp do pełnej ścieżki
papieru.

ŁATWE PODŁĄCZENIE
Nasze urządzenia przeznaczone są do wspólnego używania. Ze standardowym USB 2.0 i
Ethernet 10 base-T/100 base-TX, urządzenia SP 3400N/SP 3410DN podłączysz do sieci.
Możesz również wysłać każde zadanie do najbardziej odpowiedniego urządzenia w sieci. W
ten sposób uzyskasz najlepszą jakość przy użyciu poszczególnych systemów zewnętrznych.



UNIWERSALNE DRUKOWANIE
Wydruk na kopertach.
Oszczędność czasu poprzez automatyczne sortowanie wydruków.
Ochrona poufnych dokumentów poprzez użycie znaku wodnego.

NIEZAWODNI PARTNERZY
Urządzenia SP 3400N/SP 3410DN zostały tak zaprojektowane, aby nigdy Cię nie zawieść. Ich
długi cykl pracy, oznacza że są one w ciągłej gotowości. Firma Ricoh gwarantuje najwyższą
jakość swoich produktów. Oprzyj się na naszych doświadczeniach i wiedzy, a pomogą Ci one
optymalizować procesy biznesowe.

MY JESTEŚMY EKOLOGICZNI, A TY?
Urządzenia Ricoh dbają o środowisko, a w tym samym czasie zwiększają wydajność obiegu
dokumentów. Krótki czas nagrzewania pozwala na optymalne użycie trybu oszczędzania
energii. Urządzenie SP 3410DN dzięki dwustronnemu drukowaniu redukuje koszty zużycia
energii. Wszystko co dobre dla środowiska jest dobre również dla Ciebie!



Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może
się różnić od prezentowanego w broszurze.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach
bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.
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Aby uzyskać więcej
informacji, prosimy o
kontakt

OGÓLNE
Technologia: Laserowa wiązka skanująca, drukowanie

elektro-fotograficzne
Prędkość drukowania: 28 wydruków na minutę
Czas nagrzewania: Mniej niż 20 sekund
Pierwszy wydruk: Mniej niż 8 sekund
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 370 x 392 x 262 mm
Waga: Mniej niż 11.6/12.5 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy: Maksymalnie: 880 W

Tryb oszczędzania energii: 5 W
Cykl duty: 20,000 stron miesięcznie

KONTROLER
Procesor: 295 MHz
Język drukarki: PCL6, emulacja PostScript® 3™
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, 1,200 x 600 dpi emulacja
Pamięć: 64 MB
Sterowniki: PCL6, emulacja PostScript® 3™
Czcionki: 80 czcionek

PODŁĄCZENIA
Protokół sieciowy: TCP/IP, IPP
Obsługiwane środowiska: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server

2008
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6

Interfejs: USB2.0
Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX

OBSŁUGIWANY PAPIER
Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 1 x 250-arkuszowa kaseta na

papier
50-arkuszowa taca ręczna
Maksymalnie: 550 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: 125 stroną drukowaną do dołu
Rozmiar papieru: Kaseta na papier: A6 - A4

Taca ręczna: A6 - A4
Opcjonalna kaseta: A5 - A4

Gramatura papieru: Kaseta na papier: 52 - 162 g/m²
Taca ręczna: 52 - 162 g/m²
Dupleks i taca opcjonalna: 60 - 105 g/m²

Nośniki: Kasety na papier: Papier zwykły; papier
ekologiczny; etykiety
Taca ręczna: Papier zwykły; papier ekologiczny;
etykiety; koperty

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Toner: Czarny: 2,500/5,000 arkuszy (zwykła/wysoka

wydajność)
Urządzenia Aficio™SP 3400N/SP 3410DN dostarczane są z zestawem startowym na
1,500 arkuszy.

INNE OPCJE
1 x 250-arkuszowa kaseta na papier

Proszę o kontakt z przedstawicielem firmy Ricoh aby uzyskać informacje o dostępnych
modelach, opcjach i oprogramowaniu


