Drukarka monochromatyczna LED

SP 400DN Sales Booster

Drukarka

SP 400DN

30
str./m

Mono

Kompaktowa drukarka A4
SP 400DN to monochromatyczna drukarka pracująca w sieci.
Obsługuje drukowanie PCL i PostScript, dostarcza wydruki w
rozdzielczości 1 200 × 1 200 dpi z prędkością 30 str./min. Specyfikacja
drukarki SP 400DN jest taka sama jak SP 3600DN, urządzenia te
różnią się jedynie wyglądem zewnętrznym i wyposażeniem. Urządzenie
SP 400DN oferuje przystępną cenę zakupu, natomiast SP 3600DN
atrakcyjne TCO.

Krótki opis
Wysokiej jakości kompaktowa drukarka A4
Drukarka zbudowana na bazie SP 3600DN, z odmienną obudową zewnętrzną i eksploatacją
Niskie koszty zakupu
Praca w sieci, dupleks, sterwoniki PCL i PostScript
Najniższe zużycie energii w swojej klasie

Przewaga nad konkurencją
Nieskazitelne wydruki w rozdzielczości 1200 × 1200 dpi
Prędkość drukowania 30 str./min.
Niewielkie wymiary sprawiają, że zajmują mało miejsca na biurku
Zabezpieczenie gniazda - blokada Kensington
Język druku PCL

Przystępna cena
Niski koszt zakupu urządzenia obniża bezpośrednie koszty
Urządzenie SP 400DN oferuje przystępną cenę zakupu, natomiast SP 3600DN atrakcyjne TCO
Niezależny zespół światłoczuły i toner - pozwala zmniejszyć koszt wydruku
Przystępna cena oraz materiały eksploatacyjne dopasowane wydajnością do indywidualnych potrzeb
Energooszczędna konstrukcja redukuje rachunki za energię

Specyfikacja
Technologia LED z rozdzielczością 1 200 × 1 200 dpi przy zachowaniu pełnej prędkości
Cienkie linie, równomierne pokrycie, płynne przejścia tonalne
Obsługa papieru o gramaturze od 53 do 162 g/m²
Obsługa papieru zwykłego, ekologicznego, z nadrukiem oraz z nagłówkiem
Obsługa urządzeń dostosowana do użytkowników o różnym stopniu zaawansowania

Oszczędność miejsca
Kompaktowe rozwiązania drukowania przeznaczone do pracy w biurze
Niewielkie wymiary sprawiają, że zajmują mało miejsca na biurku
Obsługa urządzeń dostosowana do użytkowników o różnym stopniu zaawansowania
Wewnętrzna taca odbiorcza
Dostęp z przodu urządzeń ułatwia wymianę papieru i materiałów eksploatacyjnych

Zwiększona funkcjonalność
Różne typu papieru podawane są z każdej kasety, nie tylko z tacy ręcznej
Drukowanie w wysokiej jakości z dużą prędkością
Możliwość mobilnego drukowania dzięki aplikacji Smart Device Print & Scan
Opcjonalna kaseta na papier na 500 arkuszy

Duża wydajność
Prędkość 30 str./min. (dupleks 15 str./min.)
Gotowa w ciągu 15 sekund od uruchomienia
Pierwszy wydruk w 6,5 sekundy
Automatyczne przełączanie kaset (wymagana jest druga opcjonalna kaseta)
Cykl eksploatacyjny 50 000 stron

Przepływ dokumentów
Możliwość mobilnego drukowania dzięki aplikacji Smart Device Print & Scan
Obsługuje wydruk PCL
Prosta integracja dzięki uniwersalnemu sterownikowi druku
Opcjonalna kaseta na papier na 500 arkuszy

Zrównoważony rozwój
Najniższe zużycie energii w swojej klasie
Najniższe zużycie energii w trybie gotowości
Automatyczne wyłączanie zasilania dzięki funkcji Eco Night Sensor
Nagroda dla firmy Ricoh za "Sustainability Optimisation programme" i usługę "Carbon Balanced Printing"

SP 400DN

SPECYFIKACJA

SP 400DN

Typ

Drukarka monochromatyczna LED

Funkcjonalność

Drukowanie

Formaty papieru

A6 to A4

Wejście papieru

300 arkuszy (standard) / 850 arkuszy (maksymalnie)

Gramatura papieru

52 - 162 g/m² (kasety, taca ręczna i dupleks)

Prędkość

30 A4 str./min. (jednostronnie) / 15 A4 str./min. (dwustronnie)

Pierwsza strona

6,5 sekund

Rozdzielczość

1 200 × 1 200 dpi

Pamięć

256 MB RAM (stand. & maks.)

Dysk twardy

Nie dotyczy

Języki drukarki

PCL6/5e, PostScript3 (standard) / - (opcja)

Interfejsy

Ethernet, USB 2.0 (standard) / - (opcja)

Podajnik dokumentów

Nie dotyczy

Dupleks

Automatyczny dupleks (standard)

Cykl eksploatacyjny

50 000 wydruków

Wymiary (szer.×gł.×wys.)

370 × 392 × 268 mm

Waga

14,5 kg

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 ©
2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved.
Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być
zmieniane, adoptowane, kopiowane w części i/lub
całości ani używane w innych opracowaniach bez
pisemnej zgody Ricoh Europe PLC. www.ricoh.pl

