
Working Together Anywhere

Prędkość druku do 29 str./min. a czas wykonania pierwszego wydruku w kolorze to tylko 6,5 sekundy. 

Kolorowe wydruki w cenie czarno-białych w trybie ECOnomy Color. 

Oszczędność papieru dzięki funkcji duplex w standardzie.

Mniejsza częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych dzięki tonerom o dużej pojemności.

Pełny dostęp z przodu urządzenia: łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych.

Zmniejszenie zużycia energii o 90% oraz emisji CO2 w porównaniu do kolorowych drukarek laserowych.

Dostosuj się do nowego stylu pracy i ciesz się z korzyści jakie z niego płyną.

Kolorowa drukarka A4 

dla każdego środowiska 

SG 3210DNw

Drukarka

Tradycyjną pracę w biurze coraz częściej zastępują inne style pracy, ludzie współpracują ze sobą zdalnie z różnych lokalizacji. 
Urządzenia biurowe muszą być dostosowane do tej zmiany i odzwierciedlać twoje potrzeby - zajmować niewiele miejsca, być 
intuicyjne oraz wydajne.

Nowy styl pracy wymaga sprzętu, który jest łatwy w użyciu i wydajny. Drukarka Ricoh SG 3210DNw to kompaktowe urządzenie, 
które ma możliwość druku do 29 stron na minutę w pełnym kolorze.



Język drukarki standardowo

Rozdzielczość drukowania: 

maksymalnie

Interfejs standardowo:

Możliwość druku mobilnego:

Protokoły sieciowe:

Środowiska Windows®

Środowiska Mac OS

OBSŁUGIWANY PAPIER 

Zalecany rozmiar papieru:

Pojemność wejściowa: 

standardowo

Pojemność wejściowa: 

maksymalnie

Pojemność wyjściowa: 

standardowo

Gramatura papieru

EKOLOGIA 

Zużycie energii: maks.

Zużycie energii podczas pracy 

Zużycie energii w trybie pracy 

Zużycie energii w trybie uśpienia

Współczynnik TEC (kWh)*

* Ta wartość bazuje na metodzie

badań według BAM (Blue Angel / 

DE-UZ 205)

OPROGRAMOWANIE 

@Remote, Device Manager NX

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH 

2x 250-arkuszowa taca na papier, Wieloarkuszowy podajnik boczny

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 

Wydajność tonera:

Pojemnik na zużyty toner: 27 000 stron

Toner startowy:

Oryginalne materiały eksploatacyjne Ricoh są zaprojektowane tak, aby zapewnić najlepszą jakość druku przez cały okres użytkowania. 

Korzystanie z nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych może spowodować słabą jakość druku lub uszkodzenie urządzenia. 

Ricoh nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieoryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od 

przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. 

Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RPCS raster

4,800 x 1,200 dpi

USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), Wifi Direct

Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Windows® 8.1/10, Windows® Server 2012/2012R2/2016/2019

Macintosh OS X v10.12 lub nowszy

A4, A5, A6, B5, B6

250 arkuszy

850 arkuszy

100 arkuszy

Kasety: 60 - 163 g/m²

Opcjonalne kasety: 60 - 105 g/m²

Taca ręczna: 60 - 256 g/m²

Mniej niż 45 W

27.5 W

6.1 W

1 W

0.166 kWh

Czarny: 2 900 wydruków

Cyan: 2 500 wydruków

Magenta: 2 500 wydruków

Żółty: 2 500 wydruków

Czarny: 1000 wydruków 
 Kolor: 1500 wydruków

Wymiary: szer. x gł. x wys.

Ogólne

35  sekundy

5.5  sekundy

Czas nagrzewania:

Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono 

Prędkość wykonania pierwszego wydruku: kolor 6.5  sekundy

29  str. na min.

0.5  GB

W standardzie

Prędkość wydruku ciągłego:

Pamięć: maksymalnie

Duplex:

Waga: 10.5  kg

399  x 437 x 213 mm

Źródło zasilania: 220 -  240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

SG 3210DNw 
Specyfikacja główna

399 x 437 x 213 mm

Ricoh Polska Sp.Zo.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland

(22) 256 15 55

www.ricoh.pl

Interfejs urządzenia oraz pełna wersja instrukcji obsługi dostępne są wyłącznie w języku angielskim. 




