Ekonomiczne, kompaktowe 4w-1

Oszczędność miejsca i pieniędzy.
Firma Nashuatec to znany dostawca kopiarek z dużym doświadczeniem. Kompaktowa,
kolorowa drukarka Aficio SP C240SF 4-w-1 oferuje małym i średnim firmom wielofunkcyjność
w przystępnej cenie. Z zajmującym mało miejsca urządzeniem SP C242SF, sieci sklepów i małe
biura czerpią same korzyści, dzięki większej prędkości wydruku i niskiemu kosztowi posiadania
(TCO). Najważniejsze funkcje:
Kompaktowe wymiary
Szybki czas nagrzewania i prędkość wydruku
Imponująca wydajność
Cztery funkcje w jednym – kopiowanie, drukowanie, skanowanie i faksowanie
Niskie zużycie energii

IDEALNE DOPASOWANIE
Drukarki Ricoh dzięki niewielkim rozmiarom, idealnie dopasowują się w przestrzeń biurową.
Gniazdo USB umieszczone na przednim panelu umożliwia szybkie i łatwe skanowania do
pamięci USB. Funkcja kopiowania obu stron dokumentu tożsamości na pojedynczej stronie
oszczędza papier i czas. Czteroliniowy panel operacyjny jest podniesiony, dzięki czemu można
zobaczyć cały panel LED, nie podnosząc się z miejsca. Cała obsługa urządzenia, taka jak
uzupełnianie papieru i wymiana tonera, odbywa się z przodu urządzenia.

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ
Czekając aż Twoja drukarka rozgrzeje się, tracisz swój drogocenny czas. Nasze drukarki są
gotowe do działania w ciągu 30 sekund. A pierwszy wydruk uzyskujesz w ciągu 14 sekund. W
SP C240SF prędkość wydruku wynosi 16 stron na minutę, a w SP C242SF 20 stron na minutę.
Daje Ci to korzyści szybszego czasu pracy i wzrost wydajności dla Twojej firmy.

OSZCZĘDNOŚĆ PAPIERU I KOSZTÓW
Ciesz się niskim kosztem posiadania. Oszczędzaj papier i redukuj koszty poprzez dwustronne
kopiowanie i drukowanie. Szybkie dwustronne kopiowanie jest standardem w obu kopiarkach.
Wysoko wydajny toner all-in-one* oszczędza koszt i czas. Drukujesz najwyższej jakości,
profesjonalnie wyglądające dokumenty, a szeroka gama nośników, pozwala zaoszczędzić
koszty outsourcingu.
* Dostępne z SP C242SF.

UNIWERSALNY 4 W 1
Z tymi wielofunkcyjnymi kolorowymi drukarkami A4 możesz jednocześnie kopiować,
drukować, skanować i faksować. Zeskanowane kolorowe dokumenty są czytelne i
profesjonalnie wykonane. Skanowanie do e-maila, folderu i FTP oszczędza czas oraz
przyspiesza komunikację. Faksowanie z komputera jest bardzo wydajne i wpływa na
oszczędność czasu.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Dzisiaj coraz więcej małych i średnich firm zachęcanych jest do oszczędzania energii i redukcji
emisji CO2. Nasze niezawodne drukarki SP C240SF/SP C242SF zostały zaprojektowane z tą
myślą. Oszczędzają energię, poprzez niski pobór mocy w trybie uśpienia i krótki czas
nagrzewania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Podobnie jak wszystkie nasze produkty, urządzenia SP C240SF/SP C242SF odzwierciedlają
również zaangażowanie firmy Ricoh w program zrównoważonego rozwoju. Toner all-in-one i
standardowe funkcje dwustronnego drukowania redukują wpływ drukarek na środowisko.
Program bezpłatnego zwrotu tonerów gwarantuje, że zużyte tonery są recyklingowane zgodnie
z polityką ochrony środowiska. Bez wątpienia nasze drukarki są w swojej klasie bardzo
ekologiczne.

KOPIARKA
Proces kopiowania:

FAKS
Skanowanie wiązką laserową i drukowanie

Sieć:

PSTN, PBX

elektrofotograficzne, jednoskładnikowe

Kompatybilność:

ITU, G3

wywoływanie, 4-bębnowy mechanizm

Prędkość modemu:

Maksymalnie: 33,6 Kbps

Pełnokolorowe: 16/20 kopii na minutę

Rozdzielczość:

Maksymalnie: 200 x 200 dpi

Czarno-białe: 16/20 kopii na minutę

Metoda kompresji:

MH, MR, MMR, JBIG

Rozdzielczość:

600 dpi

Podtrzymanie pamięci:

Tak (1 godzina)

Kopiowanie wielokrotne:

Do 99

Czas nagrzewania:

Mniej niż 30 sekund

Prędkość kopiowania:

Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mniej niż 14 sekundy
Zoom:

25 - 400% (w 1% krokach)

Pamięć:

Standardowo: 256 MB

Pojemność wejściowa papieru:

Standardowo: 250-arkuszowe kasety na papier
1-arkuszowa taca ręczna
Maksymalnie: 751 arkuszy

OPCJE
1 x 500-arkuszowa kaseta na papier

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Toner:

SP C240SF: C, M, Y: 2 300 stron (mała

Pojemność podajnika ADF:

35 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru:

Standardowo: Do 150 arkuszy (nadrukiem do

wydajność)1

dołu)

K: 2 300 stron (mała wydajność)1

Standardowa kaseta na papier: A6 - A4

SP C242SF: C, M, Y: 2 500/6 000 stron (mała/

Rozmiar papieru:

Gramatura papieru:

Taca ręczna: A6 - A4

duża wydajność)1

Opcjonalna kaseta na papier: A4

K: 2 500/6 500 stron (mała/duża wydajność)1

Standardowa kaseta na papier: 60 - 160 g/m²

Pojemnik na zużyty toner:

Taca ręczna: 60 - 160 g/m²

SP C240SF/SP C242SF dostarczone jest z zestawem startowym na 1,000 arkuszy.

25 000 wydruków na pojemnik

Opcjonalna kaseta na papier: 60 - 105 g/m²
Wymiary (szer. x gł. x wys.):

420 x 493 x 476 mm

Waga:

Mniej niż 30 kg

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

W celu sprawdzenia dostępności modeli, opcji oraz oprogramowania prosimy

Pobór mocy:

Maksymalnie: Mniej niż 1,3 kW

skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Nashuatec.

1

IEC24712, pokrycie ustalone zgodnie z ISO/IEC 19798.

Tryb oszczędzania energii: Mniej niż 10 W

DRUKARKA
Prędkość drukowania:

Pełnokolorowe: 16/20 wydr./minutę
Czarno-białe: 16/20 wydr./minutę

Język drukarki/czcionki:

SP C240SF: DDST (GDI)
SP C242SF: PCL5c/6, emulacja PostScript®
3™: czcionki HP80

Interfejs:

Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, USB
2.0, PictBridge

Protokół sieciowy:

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour

Obsługiwane środowiska:

Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server
2003R2/Server 2008 (32bit/64bit)/Server
2008R2 (64bit), Mac OS 10.3 - 10.6/Mac OS X
10.3 - 10.6

Rozdzielczość drukarki:

600 x 600 dpi, 1,200 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi

SKANER
Rozdzielczość:

1 200 x 1 200 dpi

Rozmiar oryginału:

Pokrywa dokumentów: Maksymalnie A4
ADF: Maksymalnie 216 x 356 mm

Formaty wyjściowe:

PDF, TIFF, JPEG

Sterowniki standardowe:

WIA, TWAIN

Skanowanie do e-mail:

POP3, SMTP

Zapisane adresy odbiorców:

Maksymalnie 1

Skanowanie do folderu:

SMB, FTP, NCP

Prędkość skanowania:

Pełnokolorowe: Mniej niż sekundy
Czarno-białe: Mniej niż 5 sekund

OPROGRAMOWANIE
PageManager
PC Fax Utility

Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001
Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może
się różnić od prezentowanego w broszurze.
Copyright © 2011 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.nashuatec.com

Aby uzyskać więcej
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kontakt

