Drukarka A4 mono
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Drukarka

SP 4510DN

40
str./min

Mono

Ekonomiczne drukowanie mono
Dzięki niskiemu, całkowitemu kosztowi posiadania monochromatyczna drukarka SP 4510DN idealnie
dostosuje się do każdego budżetu, nie tracąc na wydajności. Drukuje z prędkością 40 stron na minutę, w
rozdzielczości 1200 x 1200 dpi., zapewniając doskonałą jakość i ostrość obrazu. Prosta w obsłudze i
utrzymaniu, drukuje na papierze o gramaturze 52 - g/m². Dodatkowo, posiada funkcję drukowania w
dupleksie, a także kompatybilna jest z aplikacją Smart Device Print & Scan.
Niski koszt posiadania
Oszczędna: niski pobór mocy
Kompaktowa: niewielkie rozmiary
Wydajna: 40 str./min.
Oszczędza czas i koszty: drukowanie dwustronne w standardzie

Drukuj wszystko to czego potrzebujesz tnij koszty do minimum
Szukasz drukarki z niskim kosztem
wydruku?
Dzięki idealnemu połączeniu atrakcyjnej ceny i
niskiego kosztu wydruku za stronę, drukarka SP
4510DN jest idealnym rozwiązaniem dla małych i
średnich firm. Dodatkowym atutem jest niski koszt
materiałów eksploatacyjnych.

Kompaktowa
Głowica LED zajmuje znacznie mniej miejsca niż
jej odpowiednik - głowica laserowa. SP 4510DN to
kompaktowa drukarka, która dzięki swojej
niewielkiej budowie idealnie dopasuje się do
każdego wnętrza.

Drukuj wszędzie i o każdej porze
Możesz w prosty sposób drukować dokumenty z
Twojego urządzenia iOS lub Android bezpośrednio
na SP 4510DN. Mobilna aplikacja Smart Device
Print & Scan umożliwia także drukowanie plików
PDF, tekstów zapisanych w schowku, a także
drukowanie plików JPG i PDF znajdujących się w
innych aplikacjach.

Rozwiązania biurowe firmy Ricoh
Jeżeli potrzebujesz do swojego cyfrowego biura –
drukarki, kopiarki, faksu, urządzenia
wielofunkcyjnego lub oprogramowania – wszystko
to znajdziesz w szerokiej gamie produktów firmy
GLOBAL. Nasze rozwiązania dostosowane są do
specyficznych potrzeb firmy, problemów i wyzwań.
Jeśli szukasz oszczędności kosztów, zwiększenia
wydajności, zwiększenia bezpieczeństwa informacji
lub zmniejszenia wpływu na środowisko,
pomożemy Ci znaleźć odpowiedź. Oferujemy także
kompleksową obsługę posprzedażową.

SP 4510DN
Ogólna Specyfikacja

OGÓLNE

OPCJE

Czas nagrzewania:

poniżej 17 sekund

Prędkość wykonania pierwszej
kopii:
Prędkość drukowania:

poniżej 5 sekund
40 str./min.

2 x 250-arkuszowa kaseta na papier, 2 x 500-arkuszowa kaseta na papier,
Dysk twardy (320 GB), RAM (1,536 GB), dwukierunkowy port 1284,
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), karta VM, Netware,
zespół IPDS, Bezpośrednie drukowanie plików w formacie XPS

Pamięć:

Standardowo: 512 MB
Maksymalnie: 1 024 MB

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Dysk twardy:

320 GB (opcja)

Cykl duty:

150 000 wydruków miesięcznie

Zestaw startowy:

Czarny: 6 000 wydruków

Drukowanie dwustronne:

Automatyczne

Wydajność zespołu
światłoczułego (PCU):
Pojemnik z tonerem (wydajny):

Czarny: 20 000 wydruków

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

370 x 392 x 306 mm

Waga:

15,5 kg

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA
Język drukarki:

Standardowo: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF
Opcja: XPS, IPDS

Rozdzielczość drukowania:

600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi

Czcionki:

PCL (45 czcionek, Czcionki
międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3
(emulacja) (136 czcionek)

Interfejs:

Standardowo: USB 2.0, USB Host I/F,
Gigabit Ethernet
Opcja: dwukierunkowy 1284,
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11a/b/g/n)

Protokół sieciowy:

TCP/IP, IPX/SPX (opcja)

Środowiska Windows®:

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2012

Środowiska Mac OS:

Macintosh OS X v10.5 lub nowszy

Środowiska Novell® Netware®:

v6.5 (opcja)

Pojemnik z tonerem
(wysokowydajny):
Pojemnik z tonerem (ultra
wysokowydajny):
Wydajność materiałów
eksploatacyjnych metoda
pomiaru ISO/IEC 19752

Czarny: 3 000 wydruków
Czarny: 6 000 wydruków
Czarny: 12 000 wydruków

Metoda pomiaru wydajności ISO/IEC 19752.

OBSŁUGIWANY PAPIER
Zalecany rozmiar papieru:

A4
A5
A6
B5
B6

Pojemność wejściowa papieru:

Standardowo: 600 arkuszy
Maksymalnie: 1 600 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru:

Maksymalnie: 250 arkuszy

Gramatura papieru:

52 - 162 g/m²
- g/m²

Pojemność nośników:

Papier zwykły, Papier gruby, Papier
ekologiczny, Papier kolorowy, Papier
firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier
cienki, Papier specjalny

BEZPIECZEŃSTWO
Autoryzacja:

Autoryzacja LDAP, Aktualizacja kodu
użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x
Autoryzacja przewodowa

EKOLOGIA
Pobór mocy:

www.ricoh.pl

Maksymalnie: 1 110 W
Tryb oszczędzania energii: 1 W

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
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.

