Drukarka monochromatyczna

SP 400DN

Drukarka
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A4

Czarno-białe

Niezawodna. Kompaktowa. Wydajna.
To czego oczekuje dzisiejszy rynek to niezawodność i wydajność, a Ty potrzebujesz urządzenia, które
sprosta tym wymaganiom. Drukarka SP 400DN to idealne rozwiązanie do pracy w biurze. Oferuje
wydajne drukowanie oraz przystępną cenę zakupu. Drukuje z prędkością 30 stron na minutę, a także ma
niewielkie wymiary, które sprawiają, że zajmuje mało miejsca na biurku. Z cyklem eksploatacyjnym 360
000 wydruków sprosta wysokim nakładom pracy w biurze, zachowując przy tym wysoką jakość oraz
niskie koszty zakupu i eksploatacji.
Niewielka budowa pozwala na umieszczenie drukarki, w każdym miejscu, w biurze
4-liniowy wyświetlacz jest prosty w obsłudze
Druk mobilny przy użyciu dedykowanych aplikacji
Szeroka gama nośników
Niskie zużycie energii elektrycznej dzięki technologii SMART LED

Proste drukowanie.
Więcej możliwości.

Zwiększ swoje potrzeby.

Nasza technologia została zaprojektowana tak, aby
wszystkie niezbędne funkcje były łatwo dostępne, a
urządzenie pracowało bez żadnych przestojów. 4liniowy wyświetlacz LED pokazuje jasne i
zrozumiałe wskazówki graficzne, a Ty możesz
skupić na tym co masz do zrobienia.

Dzięki głowicy drukującej LED, urządzenie to jest
bardziej kompaktowe niż urządzenia
wykorzystujące tradycyjną technologię laserową.
Ze względu na niewielką budowę możesz je
umieścić w każdym miejscu, w biurze.

Bezpośrednie drukowanie z urządzeń
mobilnych.
Możesz drukować obrazy, dokumenty za pomocą
aplikacji Ricoh Smart Device Print&Scan, z
urządzeń z systemem iOS (iPhone, iPad) i
urządzeń z systemem Android. Jedyne co musisz
zrobić to pobrać aplikację i być w tej samej sieci. To
naprawdę jest proste.

Więcej opcji, więcej możliwości
drukowania.
Z każdej kasety na papier możesz drukować
zarówno na papierze cienkim jak i grubym.
Obsługa papieru o gramaturze do 162 g/m². Dzięki
technologii LED zużycie energii jest niższe,
zmniejszają się koszty, co powoduje, że urządzenie
jest bardziej przyjazne dla środowiska.

SP 400DN
Ogólna Specyfikacja

OGÓLNE

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Technologia:

Ledowa

Zestaw startowy:

Czarny: 1 500 wydruków

Czas nagrzewania:

poniżej 19 sekund

Czarny: 20 000 wydruków

Prędkość wykonania pierwszej
kopii:
Prędkość drukowania:

poniżej 6,5 sekund

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

Mono: 30 str./min.

Procesor:

Intel Atom: 500 MHz
ARM Cortex A8

Pamięć:

Standardowo: 256 MB
Maksymalnie: 256 MB

Cykl duty:

50 000 wydruków miesięcznie

Drukowanie dwustronne:

Automatyczne

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

370 x 392 x 268 mm

Waga:

14,5 kg

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50/60 Hz

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

Czarny: 2 500 wydruków
Czarny: 5 000 wydruków

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów
eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

DRUKARKA
Język drukarki:

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

Rozdzielczość drukowania:

300 x 300 dpi, 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, Karta sieciowa
10 base-T/100 base-TX

Protokół sieciowy:

TCP/IP

Środowiska Windows®:

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003R2,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Środowiska Mac OS:

Macintosh OS X v10.6 lub nowszy

OBSŁUGIWANY PAPIER
Standardowa kaseta na papier:

A4, A5, A6, B5, B6

Pojemność wejściowa papieru:

Standardowo: 350 arkuszy
Maksymalnie: 850 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru:

Maksymalnie: 125 arkuszy

Gramatura papieru:

Standardowa kaseta: 52 - 162 g/m²
Opcjonalna kaseta na papier:
52 - 162 g/m²
Taca ręczna: 52 - 162 g/m²
Dupleks: 52 - 162 g/m²
- g/m²

Pojemność nośników:

Papier zwykły, Papier średnio gruby,
Papier gruby, Papier ekologiczny,
Papier kolorowy, Papier firmowy,
Papier z nagłówkiem, Papier cienki,
Papier na etykiety, Koperty, Folia
przezroczysta

EKOLOGIA
Pobór mocy:

Maksymalnie: 990 W
Tryb oszczędzania energii: 1 W

OPCJE
1 x 250-arkuszowa kaseta na papier, 1 x 500-arkuszowa kaseta na papier
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