
Szybka drukarka obsługująca formaty A3



Niski koszt drukowania formatów A3

Bądź o krok do przodu z urządzeniem Aficio™SP 6330N. Ta monochromatyczna drukarka
laserowa umożliwi Ci tworzenie różnego rodzaju dokumentów z bardzo dużą prędkością. Gruby
papier, etykiety lub koperty - wszystkie są przetworzone z niesamowitą płynnością. Sieć jest w
standardzie. To co najbardziej wyróżnia tę drukarkę to jej przystępność i niski koszt wydruku
strony.

Wysoka wydajność (35 stron na minutę).
Niski koszt wydruku.
@Remote pozwala przypisać koszty wydruków do poszczególnych użytkowników.
Standardowa karta sieciowa.
Szeroka gama obsługiwanych nośników.

Niezawodny partner biurowy
PRZYŚPIESZ SWOJĄ PRACĘ
Pracując z tak dużą prędkością, SP 6330 N zarządza twoimi zadaniami wydruków w mgnieniu
oka. Drukarka ta nagrzewa się w niespełna 19 sekund a pierwszy wydruk pojawia się już w
siedem sekund. Z maksymalną pojemnością 1,600 arkuszy papieru, twoja wydajność nigdy
nie spadnie.

SPADEK KOSZTÓW
Najniższy koszt wydruku strony w tej klasie drukarek.
Śledzenie używania drukarki i kosztów poprzez @Remote.
Oszczędność papieru dzięki wydrukom dwustronnym (opcjonalne).

ŁATWE POŁĄCZENIE
Urządzenie SP 6330 N jest tak wyposażone, aby mogło być wykorzystywane w różnorodny
sposób. Karta interfejsu sieciowego jest w standardzie. Z USB 2.0 i kartą sieciową 10 base-T/
100 base-TX, ta drukarka jest dopasowana do Twojej istniejącej sieci. Inne interfejsy dostępne
są jako opcje. Korzystając z naszej drukarki w pracy codziennej otrzymujesz więcej niż
oczekujesz.



OBSŁUGIWANIE PAPIERU SZEROKIEGO FORMATU
Urządzenie SP 6330 N obsługuje różne nośniki tworząc dla Ciebie raporty, prospekty lub ulotki.
Takie typowe rozmiary formatów jak A6 do A3 i waga do 216 g/m ² są obsługiwane bez
najmniejszego wysiłku. Różnorodność tego urządzenia pozwala także drukować koperty za
pomocą opcjonalnego podajnika kopert. Urządzenie to pozwala tworzyć Ci własne materiały
kiedy tylko są potrzebne i dzięki temu ciąć niepotrzebne koszty.

UNIWERSALNE DRUKOWANIE
Sortowanie wydruków.
Wydrukuj i sprawdź wydruk próbny.
Ustaw hasło dla poufnych wydruków (z opcjonalnym dyskiem twardym)

MY JESTEŚMY EKOLOGICZNI, A TY?
Urządzenia firmy Ricoh w dużym stopniu zwiększają wydajność twojego obieg dokumentów
dbając przy tym także o środowisko naturalne. Krótki czas nagrzewania urządzenia powoduje,
że przechodzi ono często w tryb oszczędzania energii. Połączenie niskiego kosztu energii z
oszczędzaniem papieru to podwójna zdolność urządzenia SP 6330. Co jest dobre dla natury
jest także dobre 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.

www.ricoh-europe.com

Aby uzyskać więcej
informacji, prosimy o
kontakt

OGÓLNE
Prędkość drukowania: 35 wydruków na minutę (A4)
Czas nagrzewania: 19 sekund lub mniej
Pierwszy wydruk: 6.8 sekund lub mniej
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 478 x 437 x 404 mm
Waga: 22.5 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy: Maksymalnie: 940 W

Tryb oszczędzania energii: 3.9 W
Cykl duty: 200,000 stron miesięcznie

KONTROLER
Procesor: 466 MHz
Rozdzielczość: 300 x 300, 600 x 600, 1,200 x 1,200 dpi
Pamięć: Standardowo: 256 MB

Maksymalnie: 512 MB
Dysk twardy (opcja): 80 GB

Sterowniki: Standardowo: PCL5e, PCL6, emulacja Adobe®
PostScript™3

PODŁĄCZENIA
Protokół sieciowy: TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX (opcja)
Obsługiwane środowiska: Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003/Server

2008
Macintosh OS 8.6 - 9.x
Macintosh OS X v10.1 - 10.6
Unix (używając filtru Ricoh Unix)
Novell® Netware®

Interfejs: Standardowo: USB2.0
Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX
Opcja: IEEE 802.11a/g
IEEE 1284
Gigabit Ethernet

Dodatkowa funkcja: Wydruk bezpośredni PDF

OPROGRAMOWANIE
Standardowo: DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for

Admin, Font Manager 2000, Web Image Monitor,
Oprogramowanie narzędziowe dla komputerów
Macintosh

Opcja: SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting
Report Package, Remote Communication Gate
S Pro

OBSŁUGIWANY PAPIER
Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 1 x 500-arkuszowa kaseta na

papier
100-arkuszowa taca ręczna
Maksymalnie: 1,600 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: Do 500
Rozmiar papieru: A6 - A3
Gramatura papieru: Kasety na papier: 60 - 216 g/m²

Taca ręczna: 52 - 216 g/m²
Nośniki: Zwykły, ekologiczny, gruby, cienki i papier na

etykiety, koperty

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Toner: Czarny: 20,000 arkuszy
Aficio™SP 6330N dostarczane są z zestawem startowym.

INNE OPCJE
Opcje zewnętrzne: 2 x 500-arkuszowe kasety na papier, Podajnik

kopert (tylko dla opcjonalnych kaset na papier),
Zespół dupleksu

Opcje wewnętrzne: Pamięć 128 MB, Pamięć 256 MB, Dysk twardy,
Karta VM, Netware, Moduł bezpiecznego
nadpisywania danych na dysku twardym, Moduł
szyfrowania dysku twardego, Zespół IPDS,
Karta pamięci masowej

Niniejsze produkty Ricoh zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi dotyczące
wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Ricoh w celu uzyskania
dalszych szczegółów i informacji o dostępnych modelach, opcjach i oprogramowaniu.


