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SOBRE ESTE GUIA DE INFORMAÇÕES DE VENDAS 
 
Bem-vindo ao Guia de Informações de Vendas da Ricoh SP C830DN/SP C831DN. 

Desenvolvido em resposta a suas observações, este Guia de Informações de Vendas tem sua atenção voltada 
para o posicionamento do produto principal, para as principais tecnologias e para as informações de 
aprimoramento de produtos de que você necessita para a colocação bem sucedida de Impressoras a Laser em 
Cores Ricoh SP C830DN/SP C831DN. 

 
Conteúdo deste Guia de Informações de Vendas 

Os tópicos cobertos neste documento incluem: 

 Conceitos de Produto e Posicionamento de Modelo Individual 

 Quando Recomendar a Ricoh SP C830DN/SP C831DN 

 Configuração de Hardware e Opcionais 

 Principais Tecnologias de Impressora e Lista de Características Antigas 

 Novos Aperfeiçoamentos do Equipamento 

 Perguntas Frequentes 

 Especificações do Equipamento 

O que pode ser encontrado em outro lugar? 

 Matriz e Guia de Características Comuns 
Para verificar se a Ricoh SP C830DN/SP C831DN suporta uma característica de 
impressão antiga, simplesmente consulte o Quadro Matriz de Características 
Comuns. Caso necessite de maiores informações sobre os recursos do 
equipamento, consulte o Guia de Características Comuns, uma fonte de 
explicações detalhadas sobre tecnologia e características aplicáveis à maioria 
das impressoras, faxes e MFPs do Grupo Família Ricoh. 

 
A Ricoh também está disponibilizando estes materiais para 
proporcionar um bom começo às vendas da Impressora a 
Laser em Cores a SP C830DN/SP C831DN. Visite os websites 

Ricoh InfoCenter, Ricoh Connects e RWORLD para acessar 
estas e outras ferramentas: 

 Documento sobre o Custo Total de Propriedade  

 Matriz e Guia da Concorrência 

 Imagens e Folhetos do Produto 

 Módulo de Certificação do Produto 

 Guia do Usuário 
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INTRODUÇÃO 

Fazendo a Transição para uma Empresa Voltada para Serviços 
O Grupo Família Ricoh continuará 
implementando novas tecnologias 
que suportem a estratégia 
empresarial global de transição para 
uma empresa voltada para serviços. 

 

Essa política com foco no cliente teve 
início anos atrás, com a iniciativa de 
Serviços de Impressão Gerenciada, 
que se transformou na atual 
estratégia de Serviços de Gestão de 
Documentos (MDS), cuja finalidade é 
controlar todos os volumes relativos a 
cada uma das contas. A estratégia 
MDS requer uma abordagem 
abrangente, na qual um parceiro de 
tecnologia de processamento de 
imagens – você – vai além da mera 
venda de caixas para analisar os 
atuais fluxos de trabalho e identificar 
as áreas a serem melhoradas, corrigir 
vulnerabilidades, lidar com os 
problemas de segurança e/ou reduzir 
custos através de uma combinação 
de hardware e soluções. 

O que é uma Empresa Voltada para Serviços? 
Ao longo dos últimos anos temos constatado uma mudança na condução 
de negócios entre os principais fabricantes e seus fornecedores e 
clientes. Do modelo de gestão just-in-time e de controle da cadeia de 
abastecimento até os canais de distribuição baseados em Internet, o 
modo pelo qual bens e serviços são utilizados e transportados está 
mudando. O processo de vendas – bem como nossas soluções – 
também precisa adaptar-se a este novo paradigma que nos instrui a 
projetar o hardware e o software em torno das necessidades do cliente. A 
época em que o cliente precisava adequar-se às soluções já passou. Não 
é mais possível pedir aos clientes que modifiquem seus fluxos de 
trabalho para ir ao encontro de nossas soluções acabadas. Em vez disso, 
cabe ao fabricante fornecer soluções mais flexíveis que atendam as 
mudanças de comportamento do cliente. 

Atualmente os provedores de tecnologia de automação de escritório 
precisam dar ênfase a uma estratégia com foco no fornecimento de 
soluções empresariais ajustadas às necessidades do cliente individual, 
seja ele um pequeno escritório ou uma empresa global. Isso inclui a 
implementação de novos tipos de soluções (Serviços baseados em TI, 
MDS, EDMS, etc.) que reflitam os modos pelos quais o empreendimento 
do cliente está mudando. 

Assim sendo, a Ricoh manterá sua tradicional estratégia de modelo 
mercadológico e o atual modelo de negócios no qual nossos clientes 
confiam até hoje. Continuaremos enfatizando nossas proposições de 
valor horizontais e nossas iniciativas de vendas voltadas para o produto. 
Para alcançar a meta de evoluir para uma Empresa Voltada para 
Serviços, nossos esforços estarão doravante concentrados na fusão 
destes pontos fortes com uma visão focalizada no cliente; ou seja, uma 
empresa cujo valor ultrapasse o valor do equipamento físico que ela 
fornece para causar um impacto na mudança por todo o canal de 
informações. As empresas que compõem o Grupo Família Ricoh 
alcançarão este objetivo melhorando a mobilidade, a segurança e a 
produtividade de nossos clientes, ao mesmo tempo poupando-lhes 
tempo e dinheiro. 

A plataforma voltada para serviços das mais recentes ofertas de 
produtos da Ricoh caminha de mãos dadas com esta abordagem 
organizacional voltada para serviços. Desde a entrada para o Sistema de 
Gestão de Documentos (EDMS) até a saída, as soluções da Ricoh 
atenderão os mais ambiciosos desafios empresariais, tanto os atuais 
quanto os futuros, com canais seguros de acesso aos sistemas de 
informação baseados em nuvem dos clientes, assim como suas redes 
internas – sempre tendo em mente a segurança para os ambientes mais 
críticos. 

Com essa abordagem ampla e profunda, a Ricoh tem se posicionado 
para se um exemplo perfeito de Empresa Voltada para Serviços. 
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A estratégia MDS encaixa-se à metodologia de vendas 3-D endossada pela Ricoh para 
aumentar a eficiência nas vendas. Ela pode ser aplicada ao nosso portfólio completo de 
hardware, software e serviços. O método 3-D consiste em uma estrutura de três estágios 
interconectados que os profissionais de vendas utilizam para DESCOBRIR as 
necessidades do cliente e identificar os volumes totais de documentos, PROJETAR 
uma solução personalizada que atenda os requisitos existentes (deixando espaço 
para o crescimento) e, por fim, IMPLEMENTAR a solução, identificando 
continuamente novas oportunidades de melhorias no fluxo de trabalho e de 
atualizações de hardware, visando criar uma relação duradoura com o cliente. 

Agora a Ricoh está dando o próximo passo com o lançamento da nova 
plataforma voltada para serviços. Na condição de sucessora da comprovada Controladora de Arquivo de Última 
Geração, esta nova e empolgante plataforma abre um inédito leque de serviçose soluções de fluxo de trabalho 
para nossas impressoras e MFPs. Ela permitirá aos representantes de vendas e revendas lidar com as 
necessidades de criação e gestão de informações presentes e futuras além do equipamento físico. Os clientes 
integrarão perfeitamente impressoras Ricoh SP C830DN/SP C831DN ao seu ambiente de rede com suporte para 
melhorias que elevem a mobilidade de impressão, a operabilidade do equipamento e a segurança. Alguns destes 
recursos, como a nova interface personalizável com uma tecla Home e uma função para Impressão a Partir de 
USB/Cartão SD, o design externo estilo “I”, recursos de segurança mais poderosos, além de diversas ferramentas 
de redução de TCO, estarão disponíveis neste lançamento inicial da nova arquivo voltada para serviços. Outros, 
como o acesso a soluções baseadas em nuvem e o Device Manager NX – a próxima geração do software de 
gestão e relatórios de frota da Ricoh – deverão estar disponíveis após o lançamento. 

Essa transição para uma empresa voltada para serviços também é evidenciada pela entrada da Ricoh no negócio 
dos Sistemas de Comunicação Unificados (UCS) e o recente lançamento de uma família de equipamentos 
profissionais de projeção e videoconferência. Até a presente data a Ricoh vem construindo solidificando seu 
mercado de equipamentos e soluções de processamento de imagem fornecendo equipamentos projetados para 
capturar, transmitir, armazenar e/ou reproduzir informações em uma página impressa. A Ricoh pretende seguir 
adiante, ampliando seu portfólio de soluções profissionais com o intuito de incluir a projeção de dados de vídeo, a 
comunicação de voz/áudio e outros recursos, elevando assim o valor global que a Ricoh oferece ao contemplar as 
necessidades de seu cliente, tanto as impressas quanto as de comunicação visual. 
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Onde as novas Impressoras a Laser em Cores SP C830DN e SP C831DN se encaixam? 
Como parte da iniciativa de Empresa Voltada para Serviços, a Ricoh vem remodelando sua tecnologia de 
impressoras e multifuncionais tanto na parte interna quanto na parte externa para ir ao encontro das 
necessidades presentes e futuras de seus clientes. 

Por fora, as novas Ricoh SP C830DN e SP C831DN apresentam um 
novo conceito de identidade de produto e uma interface de usuário 
atualizada, projetada para proporcionar aos equipamentos um ar 
de dispositivo moderno. 

Por dentro, as impressoras de última geração conjugam o premiado 
desempenho da tecnologia laser em cores de 4 bits da Ricoh com a 
nova plataforma voltada para serviços para possibilitar novos 
recursos, como um painel de operação em cores sensível a toque e 
personalizável, com slots de Cartão SD e USB padrão, suporte a 
recursos de segurança mais poderosos, recursos aprimorados de 
manejo de mídia, velocidades mais altas, além de diversos 
aperfeiçoamentos favoráveis ao usuário e ao ambiente –ao mesmo 
tempo atendendo os exigentes requisitos de desempenho de ambientes departamentais e de produção leve com 
fluxos de trabalho de impressão exclusiva até o formato 2xCarta (279 x 432 mm). 

As novas impressoras Ricoh SP C830DN e SP C831DN 
representam a nova etapa na implementação da estratégia 
corporativa voltada para serviços da Ricoh. Estes 
equipamentos do Segmento 4 de última geração (45 a 69 
ppm) ajudarão a solidificar sua posição como um parceiro 
completo de tecnologia e serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A nova fórmula da Ricoh rumo ao sucesso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégia empresarial voltada para serviços 
+ Plataforma de controladora de impressora voltada para serviços 

= Parceiro Completo de Serviços de Gestão de Informações 



Impressoras a Laser em Cores Ricoh SP C830DN e SP C831DN 
 

5 
 

SP C830DN e 
SP C831DN 

 
Conheça a Terceira Geração de Impressoras a Laser em Cores Universais da Ricoh 
Em 2007 a Ricoh lançou a primeira de sua nova geração de 
impressoras a laser em cores universais. A premiada série SP 
C811DN oferecia uma excepcional qualidade de imagem para 
ambientes com intenso uso de cor, empregando tecnologia de 
processamento de cores de 4 bits e os toners químicos PxP originais 
da Ricoh. Ela empregava um projeto de mecanismo com quatro 
cilindros conjugados para alcançar velocidades de saída idênticas 
tanto para impressões em cores quanto para monocromáticas, de 
até 40 ppm. A Série SP C811DN oferecia um poderoso conjunto de 
características com suporte para uma ampla gama de tipos de mídia 
até o formato 2xCarta/A3 e opcionais de acabamento integrados ao 
fluxo de produção. Fatores de custo por página (CPP) competitivos, 
além um baixo custo total de propriedade tornaram a Série SP 
C811DN uma das impressoras mais vendidas da história da Ricoh. 

Série SP C811DN 

Séries SP C820DN e 
SP C821DN 

Em 2009 a Série SP C811DN foi substituída pela nova Série SP C820DN de 40 
ppmda Ricoh e que juntou-se à Série mais rápida de 50 ppm, a SP C821DN. 
Essas impressoras a laser em cores universais 2xCarta/A3 de última geração 
foram criadas com a mesma tecnologia de mecanismo de 4 bits, utilizaram o 
mesmo painel de operação e compartilharam diversos opcionais de hardware 
e de conectividade encontrados na Série SP C811DN, mas incorporaram 
processadores mais poderosos e maior capacidade de memória, utilizaram a 
requintada tecnologia de toner químico PxP™de segunda geração e 
suportaram maior capacidade de estocagem, além de uma nova configuração 
de qualidade de imagem de 1200 x 1200 dpi. As Séries SP C820DN e SP 
C821DN apresentaram a mais recente plataforma de Controladora de 
Arquitetura GW da Ricoh, que fornecia suporte a diversas características 
avançadas de manipulação de imagem e de conexão à rede, além de 
ferramentas de simulação de cor e recursos de autenticação de usuário e de 
criptografia de dados ironclad. 

 
Em 2012 a Ricoh apresenta a mais recente iteração de sua tecnologia de impressora a 
laser em cores universal em permanente evolução: As novas SP C830DN e                  
SP C831DN! Os engenheiros da Ricoh buscam continuamente novas formas de 
aperfeiçoar soluções existentes e de incorporar as observações dos clientes em nossos 
produtos de última geração. Essa terceira geração de impressoras a laser em cores 
universais 2xCarta/A3 emprega o comprovado design do mecanismo de cilindros 
conjugados, a tecnologia de processamento de cor de 4 bits e toners químicos PxP 
aperfeiçoados visando uma superior 
qualidade de imagem, mas também é 
equipada com diversos aprimoramentos, 
projetados para acompanhar os avanços na 
tecnologia computacional e melhorar o 
desempenho global e a confiabilidade. 
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As novas Ricoh SP C830DN e SP C831DN atendem 
os pedidos dos clientes por soluções mais 
ecológicas e de uso amigável com recursos de saída 
até o formato 2xCarta/A3. Tendo por base a mais 
recente Controladora de Arquitetura GW+ estes 
equipamentos proporcionam velocidades mais altas, 
maior suporte à mídia e maior funcionalidade em 
um design energeticamente mais eficiente, sem, 
contudo, afetar os custos operacionais. O resultado 
é uma solução única que pode lidar com tudo – 
desde cartas e memorandos em preto e branco até 
páginas com cores especiais... desde provas 
impressas e layouts de embalagem até folhetos 
PowerPoint, relatórios de vendas e propostas para 
clientes... desde folhetos de venda de imóveis e 
Planogramas até folhetos e catálogos grampeados 
de 60 páginas... desde cartões postais de dados 
variáveis até panfletos médicos, envelopes e 
cardápios... as novas Ricoh SP C830DN e SP 
C831DN são soluções verdadeiramente universais, 
prontas para lidar com qualquer trabalho. 

A expressão impressora a laser em cores universal 
não se refere meramente a questões de qualidade 
de imagem e à quantidade de cores versus toner 
preto em uma página, mas também à capacidade 
de lidar com uma ampla gama de tamanhos, 
gramaturas e tipos de mídia em uma única solução. 

A Ricoh reconhece que nem toda página produzida 
em um equipamento SP C830DN ou SP C831DN 
será no formato 2xCarta. De fato, existem diversas 
soluções para formato Ofício/A4 no mercado, 
especificamente projetadas para atender as 
necessidades de grupos de trabalho corporativos e 
empresariais sem aplicações para tamanho 2xCarta 
(e a Ricoh produz várias delas!). Mas, para aqueles 
clientes que requerem saída em cores e 
monocromática com tamanho e gramatura variando 
desde cartões postais e envelopes de 90 x 148 mm 
até livretos grampeados de 279 x 432 mm, tudo a 
partir de um único equipamento, a Impressora a 
Laser em Cores SP C830DN ou SP C831DN da 
Ricoh é imbatível! 
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O fator decisivo para os recursos de “cor universal” e o 
posicionamento de produto da SP C830DN/SP 
C831DN é a tecnologia de processamento de imagem 
de múltiplos bits da Ricoh. Estas impressoras a laser 
em cores de última geração utilizam sua poderosa 
plataforma de Controladora de Arquitetura GW+ para 
produzir até 15 tamanhos de ponto diferentes. Elas 
fazem isso manipulando o período de exposição do 
feixe laser. Como resultado, essas impressoras são 
capazes de controlar o tamanho de ponto físico latente 
e designar um valor de densidade exclusivo para cada 
ponto ou pixel que o laser desenha nos cilindros 

OPCIONAL. Pontos menores produzem gradações mais suaves e proporcionam impressões de qualidade próxima à 
fotográfica. Trata-se da mesma tecnologia de processamento de imagem de múltiplos bits encontrada nas 
gerações anteriores de impressoras a laser em cores universais da Ricoh. Ela proporciona resoluções de saída de 
até 9600 x 600 dpi interpolados e 1200 x 1200 dpi reais para suportar a correspondência precisa de cores e a 
excepcional qualidade de imagem exigida por ambientes com uso intenso de cor. (Consulte a seção Principais 
Tecnologias e Recursos de Impressão) 

O que você tem feito por mim ultimamente? 

Superior qualidade de imagem e desempenho confiável com um baixo custo total de propriedade foram os fatores 
que levaram a Ricoh ao topo do mercado de impressoras a laser em cores de médio volume – mas que não seriam 
suficientes para manter-nos lá. Na área de vendas você só é tão bom quanto o valor da última solução que coloca 
no cliente. Caso o desempenho da mesma não mantenha o padrão de excelência, será muito difícil segurar a 
conta. Para manter-se à frente dos concorrentes – e preservar sua base de clientes – é preciso acompanhar as 
tecnologias em evolução e as soluções da concorrência. 

A Série Ricoh SP C820DN/SP C821DN foi lançada no início de 2009. Desde então, uma nova geração de 
tecnologia computacional amadureceu e semeou diversos padrões novos de conectividade e aplicações como 
dispositivos móveis sem fio e impressão de mídia portátil, elevando a demanda por segurança de dados e de 
dispositivo e gerando pedidos por soluções mais econômicas, mais ecológicas e de uso mais amigável. Vários 
concorrentes já lançaram produtos visando satisfazer essas novas exigências. Agora é a nossa vez. 

O design global e o mecanismo de marcação de quatro 
cilindros conjugados da unidade principal das novas 
Ricoh SP C830DN/SP C831DN baseiam-se em seus 
premiados predecessores, assim como sua tecnologia de 
processamento de imagem em cores de múltiplos bits e 
os toners químicos PxP. Um bite ainda contém oito bits, e 
a comprovada base tecnológica da Ricoh permanece tão 
sólida quanto nunca. 

A Ricoh SP C830DN e a SP C831DN foram projetadas 
para serem completamente funcionais para o usuário. 
Elas oferecem agressivos fatores de custo por página 
para um baixo custo total de propriedade, tornando a cor 
de alta qualidade acessível para cada trabalho. As 
unidades principais são totalmente modulares e podem 
ser configuradas de múltiplas maneiras de modo a 
atender as necessidades específicas de qualquer 
usuário. 

 
O design no Mecanismo de Cilindros Conjugados e os 

Toners PxP da Ricoh proporcionam desempenho 
comprovado. 
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As especificações básicas de manejo de mídia, bem como a maioria dos opcionais de alimentação de papel e 
unidades de acabamento, foram atualizadas a partir da Série anterior da Ricoh, SP C820DN/C821DN. Entretanto, 
esses novos modelos ostentam um visual externo atualizado, possuem alguns acessórios inteiramente novos e 
empregam a mais recente Controladora de Arquitetura GW+ para uma maior gama de recursos de impressão. 
Assim sendo, embora as novas impressoras SP C830DN e SP C831DN aproveitem a poderosa linhagem de seu 
DNA Ricoh, elas também trazem uma série de melhorias no desempenho que superarão as expectativas da 
maioria dos clientes e as especificações da concorrência, incluindo: 

 Suporte para a nova Controladora de Arquitetura GW+ com aperfeiçoamentos na funcionalidade do 
driver, programação do equipamento e gestão do usuário simplificadas, processamento de arquivo e 
maiores capacidades de memória. 

 Um novo painel de operação LCD de 4,3” em cores sensível a toque com ícones e área de imagem 
personalizáveis, uma nova tecla Home, além de uma porta USB Host e slot de Cartão SD com pré-
visualização integrados, para impressão a partir de mídia portátil. 

 Velocidades de impressão mais altas para cada modelo; até 45 ppm para a SP C830DN e até 55 ppm 
para a SP C831DN. 

 Maior rapidez no aquecimento e na saída dacondição de repouso, além de tempos de primeira impressão 
mais baixos e menor consumo global de energia com tecnologia de fusão de Partida Rápida aprimorada. 

 Um novo Sensor Eco Night poupa ainda mais energia desligando automaticamente a impressora ou 
colocando-a em modo de repouso (Sleep) após o aposento escurecer, por um período de tempo pré-
configurado. 

 Suporte para segurança dos dados e de acesso ao equipamento aprimorado com Autenticação de Cartão 
IC simplificado e criptografia e sobregravação de dados padrão integrados a cada HD. 

 Suporte para uma gama mais ampla de mídia e envelopes nas bandejas padrão e opcional, de 52 a 256 
g/m2  e até 300 g/m2 via bandeja de alimentação manual. 

 Uma nova Bandeja de Alta Capacidade Lateral de 1.200 folhas para elevar a alimentação de papel até 
um máximo de 4.400 folhas, visando melhor desempenho em ambientes de alto volume. 

 Uma Unidade de Acabamento de Livretos de 2.000 folhas com Grampeamento na Dobra aprimorada, 
para duplicar a capacidade de empilhamento da Unidade de Acabamento de Livretos disponível para a 
Série SP C820DN/SP C821DN. 

 O novo design ‘Estilo I” externo, apresentando um gabinete cinza claro com áreas em cinza escuro 
indicando as partes operacionais acessadas com maior frequência pelos usuários finais. 

Com todos esses novos recursos integrados a um equipamento comprovado, as novas Ricoh SP C830DN e SP 
C831DNfacilitam a resposta à pergunta, o que você tem feito por mim ultimamente? 

O resultado é uma nova família de impressoras a laser em cores universais direcionada a todo e qualquer 
aplicação e ambiente de cliente, desde a impressão de relatórios e memorandos de um escritório genérico até 
livretos, catálogos, designs de embalagem e folhetos de venda com uso intensivo de cor, comuns nas atividades 
do mercado vertical. 

Com superior qualidade de imagem e velocidades de saída mais altas do que as de qualquer impressora a laser 
em cores Ricoh já lançada, você será capaz de captar uma rede mais ampla de clientes, adentrando novos 
mercados com volumes mais altos – desde departamentos de marketing internos até lojas copiadoras... desde 
aplicações de impressão de dados variáveis e operações administrativas até campi universitários – tudo isso por 
um preço e um custo total de propriedade que definem uma nova classe de solução para ambientes com intenso 
uso de cor: a impressora universal. 
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TENDÊNCIAS DE MERCADO, OPORTUNIDADES E OBJETIVOS DO LANÇAMENTO 
Pequeno, Mas Viável 
Após chegar ao fundo do poço em 2009 devido à recessão global, o mercado de impressora a laser em cores 
formato 2xCarta/A3 recuperou-se bem em 2010, mas o entusiasmo teve vida curta. As vendas de impressoras a 
laser em cores formato 2xCarta/A3 na região das Américas (incluindo os EUA, Canadá e América Latina) iniciaram 
em 2011 um lento declínio cuja reversão não é esperada num futuro próximo. 

 

Parte deste slide pode ser atribuída ao rápido crescimento e desenvolvimento de uma nova classe de impressoras 
e MFPs a laser em cores formato Carta/A4 para usuários sem necessidade de saída em formato 2xCarta. Outro 
fator no decréscimo esperado é a migração para a próxima geração de tecnologia MFP a laser em cores formato 
2xCarta/A3 por aqueles clientes que efetivamente requerem acesso a tamanhos de mídia 2xCarta/A3 para a 
produção de planilhas, tabelas de horários, livretos, catálogos, folhetos e similares juntamente com as 
necessidades de cópia e digitalização. 
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O raio de esperança neste caso reside em uma expectativa: que de todos os segmentos do mercado de 
impressoras a laser em cores formato 2xCarta/A3, aquele referente à faixa de volume de 41 a 69 ppmé o que 
passará pelo menor declínio – apenas 600 unidades por ano, aproximadamente. O segmento de 21 a 30 ppm 
cairá cerca de 50% – de 11.000 unidades neste ano para menos de 6.000 unidades em 2015, enquanto o 
segmento de 31 a 40 ppm despencará de 14.000 unidades neste ano para 8.350 unidades no final do período 
previsto. 

Segmento/ 
Unidades 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

11-20 ppm 132 27 552 644 629 633 613 580 

21-30 ppm 23.626 15.828 15.339 12.976 11.075 9.476 7.742 5.888 

31-40 ppm 18.259 13.365 15.762 14.856 13.983 12.466 10.511 8.351 

41-69ppm 2.409 2.387 4.677 4.528 4.270 3.833 3.268 2.625 

+70 ppm 0 155 405 463 458 443 422 392 

Total 44.426 31.762 36.735 33.467 30.415 26.851 22.556 17.836 

 
 
Além disso, a Ricoh é uma das poucas companhias que investe ativamente no segmento de mercado de 
impressoras a laser em cores formato 2xCarta/A3 de 41 a 69 ppm. Xerox, Lexmark e HP são as outras marcas 
principais (você não encontrará qualquer modelo Brother, Epson, Samsung, Sharpouaté mesmo Canon aqui). 
Muitos lançamentos neste mercado não constituem ameaça e já estão envelhecidos, como a Konica Minolta 
magicolor 8650, a Oki C9650 e a série 6015 da HP – todos são perfeitos para substituição. Em acréscimo, os 
modelos mais competitivos neste segmento são em sua maioria muito mais lentos. Por exemplo, o CLJ Enterprise 
CP4525 da HP não ultrapassa 42/42 ppm, enquanto o carro chefe da Dell, o 7130cdn, oferece uma velocidade 
máxima de 35/35 ppm – muito longe dos 45/45 ppm da Ricoh SP C830DN e ainda mais longe dos 55/55 ppm da 
veloz SP C831DN. De fato, a Ricoh SP C831DN é a mais rápida impressora a laser em cores formato 2xCarta/S3 
do mercado, tendo apenas como concorrentes a Lexmark C950 (50/45ppm) e a Kyocera Mita FS-C8500 à 
55/50ppm. 

Assim, embora a oferta de clientes em potencial esteja 
diminuindo, a boa notícia aqui é que existem menos concorrentes 
brigando pela fatia, com a maior parte deles oferecendo 
tecnologia antiga e de velocidade mais baixa. Quando os clientes 
precisarem atualizar seus fluxos de trabalho de impressão 
(exclusiva) de alto volume no formato 2xCarta/A3, a escolha óbvia 
recairá sobre as impressoras a laser em cores mais poderosas, as 
Ricoh SP C830DN e SP C831DN. 
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Metas e Objetivos do Lançamento 
O principal objetivo para o lançamento das novas impressoras Ricoh SP C830DN e SP C831DN é aproveitar o 
impulso obtido por gerações anteriores da tecnologia de impressora a laser em cores universal da Ricoh e captar 
mais vendas entre os clientes que requerem alta velocidade, alto volume e uso intenso da cor. 

Como a primeira atualização para a família de impressoras a laser em cores de alta capacidade da Ricoh desde 
2009, a SP C830DN e a SP C831DN também aqui servem como parte de sua Estratégia global de Serviços de 
Gestão de Documentos (ManagedDocumentStrategy, ou MDS) e como abordagem de vendas 3-D para oferecer 
uma solução para cada nível de necessidade e para dar suporte à mudança corporativa da Ricoh, rumo a uma 
empresa voltada para serviços com flexibilidade interna para atender fluxos de trabalho específicos relativos a 
cada cliente. Sua aparência externa foi concebida para refletir continuidade em relação a outros equipamentos da 
Ricoh. 

A SP C830DN e a SP C831DN da Ricohatingirão seu objetivo principal – o aumento nas vendas – combinando 
velocidades mais altas, a ultima versão da Controladora de Arquitetura GW+, maior versatilidade de mídia, maior 
flexibilidade em termos de conectividade e segurança avançada dos dados com a comprovada confiabilidade e o 
baixo custo total de propriedade da premiada tecnologia do mecanismo de impressora a laser em cores de 
múltiplos bits da Ricoh. Com um regime de trabalho máximo de 200.000 impressões por mês, uma taxa esperada 
de páginas em cores de até 80% do volume total e tecnologia de múltiplos bits para uma excepcional qualidade de 
imagem, a proposta dessas impressoras é eliminar a terceirização e permitir que todos os usuários compartilhem 
um único equipamento para todas as necessidades de impressão. A SP C830DN e a SP C831DN da Ricoh 
ampliarão os recursos para o usuário além dos limites das atuais soluções para permitir que ambientes com 
volume mais alto e uso mais intensivo de cor passem a desfrutar internamente de recursos de produção de 
documentos profissionais. Como resultado, os clientes terão maior controle sobre prazos e execução de trabalhos, 
despesas, confidencialidade, qualidade dos documentos e produtividade global dentro de suas empresas. 

Podemos também citar como metas e objetivos adicionais para a SP C830DN e SP C831DN universais da Ricoh: 

 Preservar sua atual carteira de clientes de impressoras a laser em cores de alto volume da Ricoh e 
impedir o avanço da concorrência sobre suas contas. 

 Fornecer uma rota de migração para os níveis mais altos de produtividade para contas Ricoh que estejam 
em vias de substituir suas antigas impressoras a laser em cores formato 2xCarta/A3 como a CL7200 e a 
SP C811DN. 

 Criar novas contas substituindo equipamentos A3 da concorrência no espaço de mercado de 45 a 55 ppm. 

 Tirar proveito dos volumes crescentes de impressão em cores com dados variáveis (VDP) e das aplicações 
de impressão Centralizada/transacional através de suporte à mídia de maiores dimensões e a 
velocidades mais altas. 

 Oferecer aos clientes com preocupações ecológicas soluções mais amigáveis para o usuário e para o 
ambiente. 

 Fornecer soluções de ponta que deem suporte às necessidades em evolução do cliente, tais como 
segurança aprimorada dos dados e de acesso ao equipamento, impressão de mídia portátil e custos 
reduzidos. 

 Gerar fluxos de receitas lucrativos no mercado de reposição, comercializando toners PxP e suprimentos 
genuínos da Ricoh exclusivamente para uso com as impressoras a laser em cores SP C830DN e SP 
C831DN. 

 Utilizar como um meio de penetração no canal IT VAR (Revendas de Valor Agregado de Soluções de TI) e 
em Contas Importantes/Globais. Sua agressiva precificação de hardware, o design funcional para o 
usuário e o baixo CPP tornarão essas unidades atraentes para as VARs e grande contas que precisam 
instalar frotas de impressoras altamente confiáveis e tirar proveito da mesma operabilidade e do mesmo 
pedido de suprimentos para todas as máquinas. 
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A unidade principal das Ricoh 
SP C830DN / SP C831DN é quase um 

cubo perfeito! 

VISÃO GERAL DO MARKETING DO PRODUTO 

Conceito dos Produtos Ricoh SP C830DN e SP C831DN 
As Ricoh SP C830DN e SP C831DN são dois produtos independentes com posicionamento ligeiramente distinto 
devido a algumas diferenças na especificação, mas compartilham do mesmo conceito geral de produto, que 
permanece praticamente inalterado em relação às impressoras a laser em cores universais anteriores: 

Fornecer desempenho e qualidade de imagem excepcionais a 
clientes com intenso uso de cor através de tecnologia de múltiplos 
bits, oferecendo ao mesmo tempo o mais baixo custo total de 
propriedade possível por um valor inigualável. 

A SP C830DN e a SP C831DN representam o auge da engenharia de 
produto das impressoras a laser em cores Ricoh. Elas não apenas 
oferecem o melhor da comprovada tecnologia de processamento de 
imagem a laser em cores de múltiplos bits da Ricoh e o mecanismo 
de cilindros conjugados em um design compacto e de preço 
acessível, como também incorporam um conjunto de melhorias em 
relação aos modelos mais antigos da Série SP C820DN/SP C821DN 
conforme solicitado por seus clientes, incluindo: 

 Operação mais segura, como aquela encontrada em 
produtos multifuncionais da Ricoh. Alguns clientes, 
especialmente as contas importantes, acham difícil implementar ferramentas de acesso, como um 
sistema de Cartão IC para autenticação de usuário com um painel de operação de quatro linhas e teclas 
fixas de função. As novas SP C830DN / SP C831DN agora oferecem um painel de operação em cores de 
4,3 polegadas sensível a toque para gerenciar com mais segurança aos trabalhos de impressão e 
interfaces USB Host para facilitar a conexão com um Leitor de Cartão IC. 

 Maior eficiência energética. Os tomadores de decisão com consciência ecológica estão à procura de 
soluções mais verdes. As novas SP C830DN / SP C831DN atendem a esta solicitação com a aprimorada 
tecnologia de fusão com consumo total de eletricidade (TEC) mais baixo, maior rapidez no aquecimento e 
na saída da condição de repouso, além do Sensor Eco Night para poupar ainda mais energia. 

 Melhoria no manejo de papel. Os clientes que trabalham com altos volumes e com uso intenso de cor 
solicitavam maior capacidade de papel e suporte a uma variedade maior de mídia. As novas SP C830DN/ 
SP C831DN atendem tais solicitações com uma nova Bandeja de Alta Capacidade Lateral de 1.200 folhas 
que eleva a alimentação de papel para um máximo de 4.400 folhas, além da capacidade de lidar com 
envelopes e papéis mais finos a partir das bandejas de papel internas. 

 Operação simplificada. As contas de alto volume com maiores populações de usuários requerem uma 
navegação mais fácil de entender e uma impressão simples a partir de equipamentos de mídia portátil. As 
novas SP C830DN / SP C831DNtornam o seu uso muito mais amigável com uma tela personalizável 
sensível a toque com pré-visualizações e listas de trabalho, um botão Home e slots de Cartão SD/USB 
para impressão a partir de mídia portátil. 
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Como resultado dessas melhorias e de sua sólida base tecnológica, as novas SP C830DN e SP C831DN estão 
prontas para servir como a impressora principal em um negócio de médio porte, ou como parte de uma frota de 
impressoras e produtos multifuncionais projetados para suportar empreendimentos maiores. 

Como sempre, analise os fluxos de trabalho e os padrões de volume do cliente para colocar uma solução 
corretamente dimensionada, ao mesmo tempo deixando espaço para futura expansão. O Quadro de Velocidades, 
Volumes e Rendimentos fornece parâmetros recomendados para um desempenhoideal, para ajuda-lo a encontrar 
o modelo e à configuração corretos. 

VELOCIDADES, VOLUMES E RENDIMENTOS da Ricoh SP C830DN e SP C831DN 

Velocidades de Saída para Múltiplas Páginas 
(Carta) 

SP C830DN: 
 
SP C831DN: 

P/B: 45 ppm 
Cor: 45 ppm 
P/B: 55 ppm 
Cor: 55 ppm 

Velocidade de 1ª Impressão 

SP C830DN: 
 
SP C831DN: 

P/B: Menos de 4 segundos 
Cor: Menos de 6 segundos 
P/B: Menos de 4 segundos 
Cor: Menos de 6 segundos 

Segmento Dataquest 
SP C830DN: 
SP C831DN: 

Segmento 4 (41 a 69 ppm) 
Segmento 4 (41 a 69 ppm) 

Tamanho Recomendado de Grupo de Trabalho 20 a 30 usuários finais diários 

Volume Mensal Recomendado 
SP C830DN: 
SP C831DN: 

5.000 a 50.000 impr./mês 
7.000 a 50.000 impr./mês 

Regime de Trabalho Máximo Até 200.000 impressões/mês 

Rendimentos dos Suprimentos* 

*Valores de rendimentos declarados de acordo 
com a norma ISO/IEC 19798. 

Rendimento do Toner Preto: 
Rendimento do Toner Amarelo: 
Rendimento do Toner Magenta: 
Rendimento do Toner Ciano: 
Unidades de Cilindro OPC: 

23.500 impressões 
27.000 impressões 
27.000 impressões 
27.000 impressões 
60.000 impressões (1 por cor)

 

Fatores CPP: Tudo contribui para um baixo TCO 

O elemento final no conceito de produto da SP C830DN/SP C831DN consiste em fornecer todos esses recursos 
com o mais baixo custo total de propriedade (TCO) possível. Além de uma competitiva precificação de hardware 
essas impressoras também oferecem um fator de custo por página (CPP) extremamente razoável para tornas a 
impressão a laser de alta qualidade acessível para todo e qualquer trabalho. 

A tabela na página 14 decompõe completamente os fatores de CPP da SP C830DN/SP C831DN, incluindo todas 
as peças de reposição. Tenha em mente que os fatores de CPP para as primeiras milhares de impressões serão 
substancialmente mais baixos que o CPP total mostrado abaixo, uma vez que cada impressora inclui as unidades 
de cilindro OPC, Unidade de Transferência, Unidade de Fusão e Garrafa de Toner Usado, e é entregue com 
cartuchos de toner iniciais (11.550 para Preto, 12.500 para Amarelo, Magenta e Ciano) empregando a norma 
ISSO/IEC 19798. 
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TABELADE CÁLCULODE CUSTO POR PÁGINA (CPP) da Ricoh SP C830DN e SP C831DN 

Rendimento Custo Por Página 
Suprimento Preço de 

Mercado P/B Cor P/B Cor 
Toner Preto (B) $ 67,21 23.500 – $0,0029 $0,0029 
Toner Ciano (C) $216,72 – 27.000 – $0,0080 
Toner Magenta (M) $216,72 – 27.000 – $0,0080 
Toner Amarelo (Y) $216,72 – 27.000 – $0,0080 
Unidade de Cilindro (PCU) Preto $298,29 60.000 – $0,0050 $0,0050 
PCU Cor (3 Unidades C/M/Y) $894,23 – 60.000 x 3 – $0,0050 
Unidade de Transferência $298,08 200.000 $0,0015 $0,0015 
Unidade de Fusão $441,60 160.000 $0,0028 $0,0028 
Garrafa de Toner Usado $ 21,34 40.000 $0,0005 $0,0005 

Custo Por Página Total: $0,0127 $0,0417 
 
Nota: Apesar de Unidade de Cilindro de Impressão (CPU) Colorido conter 3 unidades de processamento de 

imagem, ela possui apenas um único Código de Componente. 

O ponto principal: Mesmo após o cliente substituir todos os suprimentos e toners que equipam originalmente a 
máquina, os fatores de custo total por página permanecem entre os mais baixos de sua categoria: apenas ¢1,3 
para páginas em preto e branco e ¢4,2 para impressões em cores. Isso permite aos usuários utilizar um único 
equipamento para todo e qualquer trabalho – desde correspondência comercial comum em preto e branco até 
folhetos e boletins informativos com fotos – e posiciona a SP C830DN e a SP C831DN da Ricoh como soluções 
verdadeiramente universais. 

Cada uma das impressoras é suficientemente versátil para lidar com todos os tipos de trabalhos de impressão, 
desde memorandos em preto e branco até propostas comerciais em cores e livretos em formato 2xCarta 
grampeados e com intenso uso de cor. 

Cada uma das impressoras é modular e pode ser configurada com múltiplas combinações de opcionais de 
acabamento e manejo de mídia para atender qualquer necessidade do cliente. 

Cada uma das impressoras oferece um design totalmente funcional para o cliente, de modo a maximizar a 
facilidade de uso, a manutenção simplificada e o período produtivo para os clientes, além de minimizar as 
despesas de suporte para os canais de distribuição Ricoh, elevando os lucros. 

Cada uma das impressoras oferece aos usuários suporte versátil para conexão à rede em virtualmente qualquer 
ambiente – Windows, Macintosh e UNIX – para lidar com todas as aplicações de impressão, sejam elas 
administrativas ou de atendimento ao público, em um único equipamento. 

Cada uma das impressoras é equipada com a mais recente Controladora de Arquitetura GW+ com processamento 
de imagem de 4 bits para saída com qualidade gráfica, além do acesso aos recursos mais recentes de 
criptografia/segurança dos dados, autenticação de usuário e personalização de equipamento. 

Além disso, cada uma das impressoras inclui diversos aperfeiçoamentos, tais como velocidades de impressão 
mais altas, suporte à mídia mais pesada, fusão aprimorada e tecnologia de toner PxP de última geração, para 
fornecer um desempenho de alto nível em um design energeticamente econômico. 

Existem, contudo, diversas diferenças em termos de velocidade, volumes recomendados e especificações de 
controladora que influenciam ligeiramente o posicionamento do produto para cada modelo. Vamos examinar cada 
uma delas. 
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A nova Ricoh SP C830DN substitui a Série SP C820DN. 

Posicionamento do Produto Ricoh SP C830DN 

A SP C830DN é posicionada como a principal solução da Ricoh para ambientes de alto volume e uso intensivo de 
cor com fluxos de trabalho exclusivamente de impressão até o formato 2xCarta. Embora este modelo possa ser 
equipado com diversas ferramentas para suportar ambientes especializados (Citrix, UNIX, IPDS, etc.), a SP 
C830DN foi elaborada primordialmente como uma impressora de escritório genérico que permite a grandes 
populações de usuários finais executar todos os trabalhos de impressão monocromáticos e em cores 
internamente. 

A nova Ricoh SP C830DN substitui os 
quatro modelos que compunham a 
Série SP C820DN da Ricoh. Essas 
impressoras não serão mais oferecidas 
na forma de modelos pré-configurados 
– cada cliente pode montar uma 
configuração SP C830DN que atenda 
seus fluxos de trabalhos específicos. 

A unidade principal da Ricoh SP 
C830DN utiliza o mesmo processador 
Intel Celeron-M de 600MHz e os 
mesmos 512MB de RAM da antiga Série 
SP C820DN. Por fora, um esquema de cores atualizado e um novo painel em cores sensível a toque com slots de 
Cartão SD/USB proporcionam um aspecto moderno com operação simplificada para impressões eventuais; por 
dentro, a mais recente versão da Controladora de Arquitetura GW+ da Ricoh oferece recursos avançados de 
impressão, segurança e conexão à rede. Tais melhorias trabalham em conjunto com a comprovada tecnologia de 
processamento de imagem de 4 bits para uma qualidade de imagem de até 9.600 x 600 dpi interpolados, 
toners químicos PxP e design de mecanismo de quatro cilindros conjugados para oferecer quatro velocidades 
idênticas de saída de até 45 ppm tanto para páginas em cores quanto em preto e branco. E a melhor parte: A 
Ricoh tem mantido constantes a precificação do hardware e os custos de operação, com o intuito de tornar 
acessível aos clientes de orçamento limitado uma impressão a laser em cores de alta velocidade, sem sacrificar a 
qualidade de imagem. 

Recomende um modelo SP C820DN adequadamente configurado para contas importantes e clientes que 
empregam intensivamente a cor, com fluxo de trabalho de impressão exclusiva que incluam páginas em formato 
2xCarta. Cada modelo SP C830DN proporciona impressão de qualidade gráfica e velocidade suficiente para 
suportar empreendimentos de médio porte e grupos de trabalho com até 30 usuários produzindo uma média de 
5.000 a 9.000 páginas por mês. 

A SP C830DN é uma alternativa excelente para clientes que não requerem acesso à funcionalidade de 
digitalização/cópia por milhares de dólares a menos que um equipamento MFP de múltiplos bits 
comparavelmente equipado, fornecendo ao mesmo tempo saída com qualidade gráfica em tamanhos de mídia até 
o formato 2xCarta. 
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A nova Ricoh SP C831DN substitui a Série SP C821DN. 

 
Posicionamento do Produto Ricoh SP C831DN 
A impressora a laser em cores SP C831DN é o novo carro chefe da Ricoh. À velocidade de 55/55 ppm, ela é a 
mais rápida impressora a laser em cores formato 2xCarta/A3 que a Ricoh já lançou. Além de um incremento de 10 
ppm na velocidade de saída e de tempos de primeira impressão mais baixos, a SP C831DN oferece um 
processador de 1GHz mais poderoso, com uma unidade de disco rígido de 250GB padrão para suportar a 
armazenagem local segura de documentos e recursos de impressão sob demanda. 

Por fora, as diferenças entre os dois modelos são imperceptíveis. A maioria das áreas de funcionalidade do 
equipamento, tais como a Controladora de Arquitetura GW+ com genuíno Adobe PostScript 3 por padrão, painel 
de operação em cores de 4,3 polegadas sensível a toque, tecnologia de processamento de imagem de 4 bits e 
design de mecanismo de quatro cilindros conjugados, é idêntica às da SP C830DN. Ambas as impressoras 
utilizam os mesmos toners químicos PxP e cilindros OPC, possuem fatores de CPP idênticos (¢1,3 por página para 
impressões em P/B e ¢4,2 para impressões em cores) e compartilham os mesmos opcionais de acabamento e 
manejo de papel. 

A nova Ricoh SP C831DN substitui os 
quatro modelos que compunham a 
Série SP C821DN da Ricoh. Tal como a 
SP C830DN, a SP C831DN não mais 
será oferecida na forma de modelos 
pré-configurados – cada cliente pode 
montar uma configuração SP C831DN 
com diversos opcionais de alimentação 
de papel e acabamento que atendam 
seus fluxos de trabalhos específicos. 

Embora sua velocidade mais alta 
suporte volumes mínimos de impressão mais elevados (o volume médio nominal da SP C831DN é de 7.000 a 
9.000 impressão por mês), o que mais causa impacto no posicionamento da SP C831DN é sua capacidade 
adicional de processamento de arquivos e o HD padrão. Recomende um modelo SP C831DN adequadamente 
configurado a contas importantes, departamentos de maior porte e clientes que empregam intensivamente a cor, 
cujas necessidades sejam ditadas por fluxos de trabalho exclusivamente de impressão de páginas até o formato 
2xCarta juntamente com armazenagem local segura de documentos, impressão sob demanda e requisitos 
complexos de processamento de arquivos, tal como a impressão de dados variáveis. Com uma qualidade de 
imagem idêntica para as duas impressoras, a SP C831DN é mais bem equipada, com sua CPU de 1GHz e HD de 
250Gb, para maximizar a produtividade quando os clientes estão processando grandes arquivos PostScript e/ou 
suas aplicações requerem grandes áreas de cores sólidas, fotografias, trabalhos de tiragens mais longas e 
armazenagem segura de documentos. 

Quando equipada com as ferramentas apropriadas de impressão Centralizada, a SP C831DN de 55 ppm também 
é uma solução eficiente para ambientes de produção leve, centrais de dados que rodam aplicações de impressão 
transacional essenciais e lojas copiadoras com requisitos de saída em cores de alta qualidade. 
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Um Design Modular para Máxima Versatilidade 

A tabela abaixo exibe todas as 38 combinações de hardware possíveis para a configuração da SP C830DN ou da 
SP C831DN da Ricoh. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

12
 

13
 

14 15 16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22 23 24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30 31 32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38

Unidade Principal ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Unidade de Alimentação de Papel 
PB3120 
(550 folhas x 1) 

 ● ●  ● ●        

Unidade de Alimentação de Papel 
PB3130 
(550 folhas x 2) 

  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     ● ● ● ●

LCIT PB3140 
(2.000 folhas)     ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ●  ● ● ● ●

LCIT RT3020 Lateral 
(1.200 folhas)     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unidade Ponte 
BU3060     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ●

Unid. de Acabamento de Livretos 
SR3110 
(2.000 folhas) 

    ● ● ● ●  ●    ●  ● ●

Unid. de Acabamento SR3120 
(3.000 folhas)     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ●   ● ● ● ●

Unidade de Manipulação de 
Impressos Tipo 9002A     ● ● ● ● ●    ●   ● ●

Mailbox de 4 Escaninhos    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●       ● ● ● ● ● ● ● ●
 
Notas: 

• A Unidade de Furador pode ser instalada em qualquer uma das Unidades de Acabamento. 
• A Unidade de Mailbox pode ser instalada com ou sem uma Unidade de Acabamento e com ou sem 

alimentação de papel opcional. 
• A Bandeja de Alta Capacidade (LCT) de 1.200 folhas sempre requer a configuração com a Unidade de 

Alimentação de Papel (PFU) de 550 x 2 ou a LCT de 2.000 folhas. 
• A PFU de 550 x 1 pode ser instalada com a PFU de 550 x 2, mas não suportará uma configuração com 

uma Unidade de Acabamento. 
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Principais Especificações: Semelhanças e Diferenças 
Uma análise das principais especificações confirmará o posicionamento das Ricoh SP C830DN/SP C831DN como 
impressoras a laser em cores de alto volume que apresentam precificação e fatores de CPP agressivos para 
ambientes com requisitos de qualidade, uso intensivo de cor, mídia formato 2xCarta e/ou acabamento avançado. 

A tabela abaixo resume as principais especificações das duas impressoras, bem como as diferenças básicas entre 
elas. 

Modelo SP C830DN SP C831DN 

Especificação 

  
 Preços e Rendimentos  

Precificação do Hardware Preço Sugerido de Venda: $3.884
Preço de Mercado Estimado: $3.351

Preço Sugerido de Venda: $4.934
Preço de Mercado Estimado: $4.294

Rendimentos de Toner 
(*usando a norma ISO/IEC 19798) 

Preto: 23.500 impressões/garrafa 
Ciano: 27.000 impressões/garrafa 

Magenta: 23.500 impressões/garrafa
Amarelo: 27.000 impressões/garrafa 

Fatores de Custo Por Página Preto e Branco: ¢1,3 Em cores: ¢4,2 
Velocidades, Volumes e Qualidade de Imagem 

Tecnologia de Impressão Impressão a laser em cores utilizando tecnologia de processamento de imagem 
de múltiplos bits e design de mecanismo de quatro cilindros conjugados 

Velocidade Máxima de Impressão 
Contínua (Carta) 

45 ppm em Preto e Branco 
45 ppm em Cores 

55 ppm em Preto e Branco 
55 ppm em Cores 

Tempo de Aquecimento 29 segundos ou menos 25 segundos ou menos 

Velocidade de Primeira Impressão P/B: 3,7 segundos ou menos 
Cor: 5,7 segundos ou menos 

P/B: 3,4 segundos ou menos 
Cor: 5,1 segundos ou menos 

Resolução de Impressão 
300 x 300 dpi (1 bit) @ 100% de produtividade 

600 x 600 dpi (1 bit, 2 bits, 4 bits) @ 100% de produtividade 
1.200 x 1.200 dpi (1 bit) @ 50% de produtividade 

Volume de Impressão Mensal 
Recomendado 

5.000 a 9.000 impressões/mês 
Volume até 80% documentos em 

cores 

7.000 a 9.000 impressões/mês 
Volume até 80% documentos em 

cores 
Regime de Trabalho Máximo Até 200.000 impressões/mês 

Número de Usuários 
Via USB 2.0: Único (em aplicações de Impressão Centralizada/Centro de 

Dados) 
Via Ethernet 10/100Base-TX: Grupos de Trabalho de até 30 usuários 
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Continuação 
Modelo / Especificação SP C830DN SP C831DN 

 Especificações da Controladora  
Tipo/Velocidade da Controladora Intel Celeron-M @ 600MHz Intel Celeron-M @ 1GHz 

Memória 512MB RAM Padrão / 1,5GB RAM Máximo 
Unidade de Disco Rígido HD de 250GB opcional HD de 250GB padrão 

Interfaces Padrão 

Interface de Rede Ethernet 10/100Base-TX (RJ-45) 
USB 2.0 De Alta Velocidade Tipo B (para conexão direta ao computador) 

Interfaces USB 2.0 Host Duplo Tipo A (para conexão de dispositivo externo) 
Slot Cartão SD/USB 2.0 Tipo A integrados ao Painel de operação (para 

Impressão a Partir de Mídia Portátil) 

Interfaces Opcionais 
(Escolher uma) 

Gigabit Ethernet (1000BaseT) 
LAN Sem Fio IEEE 802.11a/g 

Paralela IEEE 1284 
Drivers/Linguagens de Descrição 

de Página 
Padrão: Adobe®PostScript® 3™ + Impressão Direta de PDF, PCL 5c, PCL 6 

Opcional: PictBridge, IPDS 

Fontes Padrão: PCL: 45 + 13 Internacionais, PostScript3/PDF: 136 
Opcional: IPDS: 108 

Suporte a Sistema Operacional 

Windows XP, Vista, 7, Server 2003/R2, Server 2008/R2 
Citrix Presentation Server 4.5, Citrix XenApp 5.0+ 

Mac OS X v. 10.4 – 10.7 
SAP R/3 DeviceType (fornecido no SAP PrinterVendorProgram) 

Novell NetWare Server 6.5 (requer opcional) 
UNIX/Linux (usando Filtro Ricoh UNIX) 

Hardware, Especificações Físicas e Rendimentos 

Painel de operação Tela de 4,3 pol. em cores sensível a toque com slots Cartão SD/USB 
integrados 

Número Máximo de Impressões 1 a 999 
Alimentação de Papel Padrão Padrão: 550 x 2 + Bandeja Alim. Manual de 100 folhas = 1.200 folhas 

Alimentação de Papel Máxima 4.400 folhas (Bandejas Padrão 1 e 2 + Bandeja Alim. Manual de 100 
folhas + LCT de 2.000 folhas + LCT Lateral de 1.200 folhas) 

Duplex automático Padrão 

Tamanho Máximo de Papel 

Carta via Bandeja 1 e LCTs 
2xCarta via Bandeja 2 e PFUs 

305 x 457 mm via Bandeja Alim. Manual (Até Cartazes de 305 x 1260 mm 
em Modo SP) 

Gramatura Máxima 

Bandejas/PFUs/LCT de 2K: 52 - 256 g/m2 
LCT 1.200 folhas: 60 - 216 g/m2 

Band. Alim. Manual: 52 - 300 g/m2  
Durante Duplex: 52 - 169 g/m2 

Recursos de Acabamento 
(varia por opcional instalado) 

Bandeja de Saída de 500 folhas padrão 
Grampeamento multiposição de 30/50 fls.opc.c/Unid. Acabamento de 3.000 fls. 

Grampeamento multiposição de 30/50 folhas opcional.mais acabamento com 
Grampeamento na Dobra de 15 fls.c/Unid. Acabamento de Livretos de 2.000 fls. 

Furador de 2/3 furos opcional para cada Unidade de Acabamento 
Unid. Manipulação de Impressos opc.para Unid.de Acabamento de 3.000 folhas 

Mailbox opcional de 4 escaninhos (125 folhas/Escaninho) 
Consumo de Energia Máximo: 1,584W, 1,1W em repouso 

Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.) 670 x 684 x 640 mm (Somente Unidade Principal) 
Peso Inferior a 97Kg (Somente Unidade Principal) 
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Posicionamento Interno da Linha de Produtos 
As novas Ricoh SP C830DN e SP C831DN ocuparão o mesmo espaço que seus respectivos modelos 
predecessores, a Série Ricoh SP C820DN e a Série SP C821DN, no topo da linha de produtos de impressoras a 
laser em cores Ricoh. O gráfico abaixo representa a linha de impressoras em cores da Ricoh atualizada para 2012 
e mostra todas as soluções correntes, incluindo as mais recentes impressoras a laser em cores e a jato de tinta 
GELJET profissionais. 

 
 
* Velocidades de impressão iguais em Preto e Branco e em Cores para todos os modelos (Carta). 

Com esta linha de produtos abrangente você pode apresentar uma solução com capacidade de cor para cada 
ponto de velocidade e volume críticos, desde as soluções a jato de tinta e a laser em cores formato Carta/A4 para 
negócios de pequeno porte e baixo volume até os equipamentos formato 2xCarta/A3 classe produção que 
oferecem tecnologia de processamento de imagem de múltiplos bits e recursos de acabamento avançado. É desta 
maneira que você cumprirá a promessa de economia, através da Estratégia de Gestão de Documentos da Ricoh! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressão Pessoal 
SOHO/COHO 

(inclui GELJET) 

Cor Profissional / Impressão por 
Grupo de Trabalho Corporativoe 

Departamento 
(Soluções de Mesa)

Impressão com Qualidade 
Gráfica 

(c/ acabamento avançado) 

Modelos c/ Baixo TCO 
 Preços mais altos 
 Velocidades mais altas 
 Fatores de CPP mais 

baixos 
 PCUs e Toners individuais 

Modelos c/ Baixo Custo de Aquisição
 Preços mais baixos 
 Velocidades mais baixas 
 Fatores de CPP mais altos 
 Tecnologia de Cartucho AIO ou 

suprimentos de Tinta Viscosa 
GELJET
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Posicionamento Externo 

Em relação à concorrência, a Ricoh prevê um confronto direto 
principalmente contra as impressoras a laser em cores formato 
2xCarta/A3 e impressoras LED em cores da Hewlett Packard, Xerox, Oki e 
Lexmark. Neste espaço de mercado há menos fabricantes e modelos 
concorrendo, e muitos produtos já sentem o peso da idade e/ou são 
significativamente mais lentos que suas novas soluções em cores 
universais. 

Na maioria dos casos as modulares Ricoh SP C830DN e SP C831DN 
igualarão ou excederão as especificações e o desempenho das 
impressoras a laser em cores concorrentes do Segmento 4 (41 a 60 
ppm), ao mesmo tempo oferecendo um preço competitivo e um baixo 
custo total de propriedade. Embora Xerox, Lexmark e Kyocera Mita 
tenham lançado recentemente novas impressoras do Segmento 4, 
nenhuma delas iguala a produtividade e velocidade globais da SP 
C830DN/SP C831DN. Para uma análise comparativa entre essas novas 
impressoras a laser em cores universais e algumas dentre as principais 
concorrentes, consulte o Guia e Matriz da Concorrência das                
Ricoh SP C830DN e SP C831DN. 
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SP C830DN / SP C831DN vs.
Série SP C820DN / SP C821DN

Novidades e Diferenças

Sob o novo design externo “Estilo I” as Ricoh SP C830DN e SP C831DN são montadas sobre a mesma 
plataforma de hardware, empregam a mesma tecnologia de processamento de imagem de múltiplos bits, os 
mesmos toners químicos PxP e um design de mecanismo de quatro cilindros conjugados como a geração 
anterior de impressoras a laser em cores universais da Ricoh, a Série SP C820DN e a Série SP C821DN. Esses 
novos modelos compartilham a maior parte dos acessórios de alimentação de papel e de acabamento com seus 
predecessores, somente com algumas pequenas diferenças nas especificações de gramatura e no design 
externo. As mudanças mais críticas são o resultado da implementação da nova Controladora de Arquitetura GW+ 
e da aprimorada tecnologia de fusão. Esta página mostra as principais mudanças das novas SP C830DN e SP 
C831DN em relação aos modelos que elas estão substituindo, as Séries C820DN e SP C821DN. 

Ricoh SP C830DN / SP C831DN versus Ricoh Séries SP C820DN/ SP C821DN 

Novidades da Ricoh SP C830DN / SP C831DN 

 Aumento de 5ppm nas velocidades de saída para cada impressora 

 A Controladora de Arquitetura GW+ fornece um conjunto de novas 
ferramentas de fluxo de trabalho 

 Painel LCD de 4,3 polegadas em cores sensível a toque 

 Impressão a partir de portas de mídia USB/SD integradas ao painel 
de operação 

 O design em forma de cubo Estilo “I” com esquema de cores 
unificado realça as áreas de operação do usuário 

 Unidade de Acabamento de Livretos de 2.000 folhas 

 Bandeja de Alta Capacidade Lateral de 1.200 folhas 

 Sensor Eco Night 

 Sistema de Fusão de Aquecimento Direto com Partida Rápida 

 Rendimentos mais altos do cilindro fotocondutor (OPCIONAL) para 
todas as quatro cores 

 Nenhum modelo pré-configurado para “Série” – apenas uma 
unidade principal modular com dúzias de versáteis combinações de 
configuração 

 

 

 

 

 

 



Impressoras a Laser em Cores Ricoh SP C830DN e SP C831DN 
 

23 
 

Diferenças Ricoh SP C830DN / 
SP C831DN 

Série Ricoh SP C820DN / 
Série SP C821DN 

 Recursos Gerais  

Velocidades de Impressão C830: 45/45ppmP/Be Cor 
C831: 55/55ppmP/Be Cor 

C820: 40/40ppmP/Be Cor 
C821: 50/50ppmP/Be Cor 

Tempo de Aquecimento C830: 29 segundos ou menos 
C831: 25 segundos ou menos 

C820: 35 segundos ou menos 
C821: 50 segundos ou menos 

Tempo de Primeira Impressão C830: P/B: < 4 seg.; Cor: < 6 seg. 
C831: P/B: < 4 seg.; Cor: < 6 seg. 

C820: P/B: <8 seg.; Cor: <9 seg. 
C821: P/B: <7 seg.; Cor: <8 seg. 

Design Estilo “I” Sim Não 

Painel de operação Tela de 4,3 polegadas em cores 
sensível a toque 

Painel LCD de 4 linhas com teclas de 
função 

Impressão a Partir de Cartão 
SD/USB 

Padrão; USB 2.0 + Slot de Cartão SD 
Integrado ao Painel de operação 

Padrão; USB 2.0 Host no painel 
traseira da impressora 

Pré-visualização de Impressão 
de Mídia Suportada Não suportada 

Tecnologia de Fusão Aquecimento Direto com Partida 
Rápida – Sistema de Correia 

Aquecimento por Indução – Sistema 
de Rolos 

Sensor Eco Night Padrão Não Disponível 
Rendimento de Fotocondutor 60.000 impressões por unidade (CMYK) 40.000 impressões por unidade (CMYK)
Suporte à Mídia: 
Bandeja 1 
Bandeja 2 
Bandeja de Alim. Manual 
Durante Duplex 

 
52 – 256 g/m2  
52 – 169 g/m2 
52 – 300 g/m2 
52 – 169 g/m2 

 
60 – 256 g/m2  
60 – 256 g/m2  
60 – 256 g/m2  
60 – 169 g/m2 

LCT Lateral de 1.200 folhas Opcional Não Disponível 
Máxima Capacidade de Papel 
 
Unid. Acabamento de Livretos 

4.400 folhas 
Empilhamento de 2.000 fls. com 

capacidade de grampeamento de 15 fls.

3.200 folhas 
Empilhamento de 1.000 fls. com 

capacidade de grampeamento de 10 fls.
 Recursos da Controladora  
Arquitetura da Controladora Controladora de Arquitetura GW+ Controladora de Arquitetura GW 

Memória Padrão: 512MB RAM 
Máxima: 1,5GB RAM 

Padrão: 512MB RAM 
Máxima: 1024MB RAM 

Unidade de Disco Rígido C830: HD de 250GB Opcional 
C831: HD de 250GB Padrão 

C820: HD de 80GB Opcional 
C821: HD de 80GB Padrão 

DOSS/Criptografia de Dados Padrão; incluída com o HD Opcional 
Suporte à RPCS Não Suportado Suportado 
Interface Bluetooth Não Suportada Suportada 
Impressão Centralizada IPDS Opcional (Genuína) Não Disponível 

Suporte à SO 

Windows XP, Vista, 7, 
Server 2003/R2, Server 2008/R2 

Citrix Presentation Server 4.5, 
Citrix XenApp 5.0+ 

Mac OS X v.10.4 - 10.7 
SAP R/3 DeviceType 

Novell NetWare Server 6.5 
UNIX/Linux (c/ Filtro Ricoh UNIX) 

Windows 2000, XP, Vista, 
Server 2003, Server 2008 

Mac OS 8.6+, Mac OS X v.10.1+ 
Citrix MetaFrame 
Novell NetWare 
SAP R/3 3.x + 

UNIX/Linux (c/ Filtro Ricoh UNIX) 
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Principais Características de Venda 

Listas de características e especificações por si só são irrelevantes se não ajudarem a resolver os problemas de 
seu cliente. Elas só se tornam vantajosas e oferecem valor ao cliente quando você vincula os recursos do 
equipamento às necessidades identificadas. 

Principais Características de Venda da Ricoh SP C830DN / SP C831DN 
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 As mais altas velocidades de impressão em cores do mercado – até 45 ppm e 55 ppm tanto em cores 
quanto em preto e branco – para produzir mais em menos tempo. 

 Impressão em face dupla com quase 100% da produtividade das velocidades nominais simplex. 
 Baixos tempos de primeira impressão e de aquecimento para conclusão rápida do trabalho, com 

espera mínima entre impressões. 
 Poderosas controladoras de 600MHz e 1GHz que preparam rapidamente os arquivos para 

processamento; grande capacidade de RAM permite a armazenagem de múltiplos trabalhos para 
minimizar gargalos de rede. 

 Capacidade máxima de 4.400 folhas de papel para longos períodos de operação ininterrupta. 
 Conectividade padrão Ethernet para uso compartilhado por todos os usuários autorizados. 
 Múltiplos opcionais de acabamento para grampeamento e alceamento de ajuste automático incluindo 

a produção de livretos com grampeamento na dobra. 
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 A tecnologia do mecanismo de 4 bits imprime com resolução de até 9.600 x 600 dpi interpolados à 
velocidades nominais, produzindo superior qualidade de imagem em cada impressão. 

 Resolução real de 1.200 x 1.200 dpi para máxima qualidade de imagem (à 50% da velocidade). 
 Os toners químicos PxP proporcionam superior qualidade de imagem; os toners sem óleo facilitam a 

escrita sobre as impressões. 
 Suporte à simulação/perfil de cor avançado para reproduzir espaços de cor comuns. 
 Balanceamento de cores e manipulação de imagem simplificados através de drivers, para a obtenção 

dos resultados desejados. 
 Os modos de Densidade de Imagem Automática, Registro Automático e Ajuste Automático de Cor 

mantêm a saída ideal sem intervenção do usuário. 
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  Preços de varejo bastante competitivos e baixos fatores de CPP – ¢1,3 para impressões em P/B, ¢4,2 

para impressões em cores – proporcionam cor de alta qualidade por um custo acessível. 
 Design funcional que possibilita a manutenção pelo cliente, virtualmente eliminando os períodos de 

inatividade e elevando a lucratividade no setor de serviços das revendas. 
 O Duplex automático padrão poupa papel, custos de postagem e espaço de arquivamento. 
 A tecnologias de fusão de Aquecimento Direito com Partida Rápida reduz o consumo de energia. 
 O Sensor Eco Night poupa mais energia desligando automaticamente a impressora ou colocando-a 

em modo de repouso (Sleep) por um período de tempo pré-configurado, após o aposento escurecer. 
 Suporte ao Modo de Economia de Cor para impressões em cores no modo econômico (Draft) e fatores 

de custos por página reduzidos. 
 Fornecidos com uma garrafa de toner Preto inicial de 11.500 páginas e com garrafas de toner Ciano, 

Magenta e Amarelo de 12.500 páginas inclusas no preço para elevar o valor agregado (ISO/IEC 
19798). 
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 Suporte a grupos de trabalho muito ativos com volumes médios de até 9.000 impressões por mês. 
 Regime de trabalho máximo de 200.000 impressões/mês para lidar com os períodos de pico de 

demanda. 
 Projetadas para suportar grupos de trabalho corporativos e departamentos com até 30 usuários 

finais. 
 Percurso de papel simples, facilitando a liberação de atolamentos. 
 Elevação do rendimento da unidade de cilindro OPC para 60.000 páginas. 
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Continuação 

Principais Características de Venda da Ricoh SP C830DN / SP C831DN 
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e  Interfaces USB 2.0 e Ethernet 10/100Base-TX padrão para uso ponto a ponto ou compartilhado. 

 Interfaces Paralela, LAN sem fio e Gigabit opcionais para necessidades especiais de conectividade. 
 Suporte à PCL 5c, PCL 6, além de Adobe PostScript 3 genuíno. 
 Suporte à Windows, Mac, Citrix, Novell, SAP, UNIX/Linux padrão 
 Impressão IPDS e PictBridge opcionais. 
 Portas duplas USB 2.0 Host traseiras para conexão a dispositivos de terceiros. 

Su
pe

rio
r Q

ua
lid

ad
e 

de
 Im

ag
em

 

 Múltiplas configurações disponíveis com alimentação de papel de até 3.200 folhas. 
 Nova LCT Lateral de 1.200 folhas que amplia a máxima alimentação de papel para 4.400 folhas. 
 Bandejas ajustáveis pelo usuário que aceitam mídia de tamanho 90 x 148 mm até 279 x 432 mm. 
 Suporte a gramaturas entre 52 – 256 g/m2 
 Bandeja de Alimentação Manual padrão que aceita mídia com gramatura até 300 g/m2 
 Impressão em envelopes a partir das bandejas internas e da Bandeja de Alimentação Manual. 
 Múltiplos opcionais de acabamento disponíveis para empilhamento, grampeamento, furação e 

produção de livretos com grampeamento na dobra. 

Ba
ix

o 
Cu

st
o 

To
ta

l d
e 

Pr
op

rie
da

de
 

 O painel de operação com tela de 4,3 polegadas e sensível a toque com tecla Home e Modo de 
Exibição Simples facilita a navegação pelos menus; oferece a função de Pré-visualização de 
Impressão durante a impressão a partir de mídia portátil. 

 Os ícones do painel de operação podem ser personalizados de acordo com as necessidades do 
usuário; informam claramente o estado da impressora e dos suprimentos com telas de orientação 
animadas para a correção de falhas eventuais no equipamento. 

 Design compacto, praticamente um cubo perfeito. O acesso frontal às fontes de papel e aos 
suprimentos facilita a instalação em espaços apertados. 

 As garradas de toner individuais e as unidades de cilindro OPC são facilmente substituídas em 
segundos, simplificando a manutenção. 

 Drivers intuitivos, simplificando a programação de trabalhos. 
 A baixa altura do equipamento facilita o uso por funcionários portadores de necessidades especiais, 

quando configurado com uma Unidade de Alimentação de Papel (PFU) 550 x 1. 
 Gestão e monitoramento simplificados do equipamento, com o já conhecido utilitário Web Image 

Monitor. 
 Impressão via PictBridge e cartão e memória com slots de Cartão SD/USB integrados ao painel de 

operação. 

D
ur

ab
ili

da
de

 e
 C

on
fia

bi
lid

ad
e  Suporte a múltiplos modos de autenticação de usuário para controlar o acesso ao equipamento. 

 Função de Impressão Bloqueada para impressão de documentos confidenciais. 
 Criptografia de 128 bits dos dados de impressão via IPP, Filtragem de Endereço, comunicações IPSec 

etc. 
 O HD de 250GB inclui uma Unidade de Criptografia de Dados e DOSS para proteger os documentos 

armazenados na impressora. 
 Modos de Configuração de Cota e Editor de Driver da Impressora para limitar os volumes de usuário e 

impor regras de impressão. 
 Suporte aos protocolos WPA/WPA2 para comunicações sem fio seguras quando configuradas com 

interface de LAN sem fio IEEE 802.11a/g. 
 Suporte ao sistema de autenticação de Cartão IC. 
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VISÃO GERAL DO HARDWARE 
Configuração do Equipamento Master 
A ilustração abaixo exibe os opcionais de hardware disponíveis para as Ricoh SP C830DN/SP C831DN. Para 
consultador os Códigos dos Componentes, consulte Os Quadros de Compatibilidade e Acessibilidade. 

 

 

Unidade 
Manipuladorade 
Impressos 
• Organiza as folhas na 

Band. Deslocamento em 
conjuntos alinhados para 
encadernação manual 

• Opcional exclusivo para 
Unidade de Acabamento 
de 3.000 folhas 

Mailbox de 4 
Escaninhos 

• 125 folhas por escaninho 
• Até o formato 2xCarta 
• Escaninhos separados 

por trabalhos/usuários 
individuais 

• Pode ser instalado com 
ou sem qualquer Unidade 
de Acabamento 

Unidade de Acabamento 
de 3.000 folhas 
• Band. Prova de 250 fls. 
• Band. Deslocamento de 

3.000 fls. com 
empilhamento deslocado 

• Grampeamento 
multiposição até 50 
folhas/conjunto 

• Furação 2/3 furos 
opcional (não exibido) 

Unidade de Acabamento de 
Livretos de 2.000 folhas 
• Band. Prova de 250 fls. 
• Band. Deslocamento de 

2.000 fls. com 
empilhamento deslocado 

• Grampeamento 
multiposição até 50 
folhas/conjunto 

• Acabamento grampeado 
p/livretos até 15 
fls.(60pgs) 

• Furação 2/3 furos 
opcional (não exibido) 

Unidade Ponte
• Transporta as 

páginas para as 
Unidades de 
Acabamento 

• Necessária para a 
configuração com 
Unidades de 
Acabamento 

Unidade Principal das
SP C830DN/C831DN 
• Velocidades de impressão de 

45/55 ppm em Cores/PB 
• C830DN: CPU de 600 MHz c/ GW+ 
• Ethernet 10/100BaseTX padrão, 

USB 2.0 Alta Veloc. + 2 USB Host 
• HD de 250GB c/Criptografia e DOSS 

(C831DN padrão, C830DN opcional) 
• Mínimo de 512MB de RAM 
• PCL 5c, PCL 6, Adobe PostScript 2 

padrão 
• 550 x 1 + 550 x 1 + 100 Band. 

Alim. Manual = 1.200 fls. no total 
• Duplex Automático sem Empilhamento 
• Bandeja de Saída de 500 folhas 
• Painel de 4,3” sensível a toque com 

slot Cartão SD/USB integrado 
• Faixa de impressão de 1 a 999 

Gabinete FAC 52 
• Eleva a unid. principal 

para a config. c/uma 
Unid. de Acabamento 

• Armazenagem de 
suprimentos 

Unid.Alim.Papel de 1 Bandeja 
• 550 folhas 
• Ajustável pelo usuário até o 

formato 2xCarta 
• Requer a configuração com 

Mesa de Rodízios (exibida) 

Unid.Alim.Papel de 2Bandejas 

• 550 x 2 = 1.100 folhas 
• Ajustável pelo usuário até o 

formato 2xCarta 
• 52 - 256 g/m² 

Band. Alta Capacidade 
• 2.000 folhas (Pilhas 

de 1.000 conjugadas) 
• Faixa para tamanho 

Carta 
• 52 - 256 g/m² 

Band. Alta Capacidade 
Lateral 
• 1.200 folhas  
• Faixa para tamanho 

Carta 
• 60 - 220 g/m² 
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Unidade Principal – Vista Frontal 
A. Painel de operação com Tela de 4,3” sensível a toque 

 Tela personalizável sensível a toque com tecla Home 
 Exibe o estado do equipamento e dos suprimentos 
 Suporte à função de Pré-visualização de Impressão 
 Slots integrados de Cartão SD/USB Host 
 A1: Vista ampliada da tela sensível a toque 
 A2: Visa ampliada dos slots de Cartão SD/USB Host 
 Consulte Aperfeiçoamentos do Equipamento, Painel 

de operação 

B. Bandeja de Saída Superior 
 Empilhamento de até 500 folhas 
 Inclui suporte de papel retrátil para folhas mais longas 

C. Porta Dianteira 
 Fácil acesso aos componentes internos e ao 

percurso do papel 
 Substituição do cilindro OPCIONAL e da garrafa de 

toner simplificado 
 C1: Garrafas de toner individuais 

 
D. Interruptor de Força Principal 

 Localizado no lado frontal para facilitar o acesso 
 
E. Bandeja de Papel Padrão 1 

 550 folhas 
 Fixa para tamanho Carta 
 52 - 256 g/m2 
 Puxador da bandeja de papel tipo universal 

 
F. Bandeja de Papel Padrão 2 

 550 folhas 
 Ajustável pelo usuário até o tamanho 2xCarta 
 52 - 256 g/m2 
 Puxador da bandeja de papel tipo universal 

 
G. Duplex Automático Padrão 

 Sem empilhamento para produção ilimitada de 
conjuntos 

 Tamanho de Papel Duplex: 90 x 148 mm até 
2xCarta 

 Gramatura de Papel Duplex: 52 - 169 g/m2) 
 
H. Bandeja de Alimentação Manual Padrão 

 100 folhas 
 Ajustável pelo usuário até 305 x 457 mm; Cartazes 

com até 1.245 mm 
 Alimentação de envelopes e mídia especial 
 52 - 300 g/m2 
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Unidade Principal – Vista Traseira 

Unidade Principal – Vista Frontal 
A. Placa Mãe Controladora 

 A placa desliza totalmente para fora, facilitando a 
instalação de memória ou de opcionais de 
conectividade 

B. Aberturas de Ventilação 
 Libera o calor procedente dos componentes internos 

C. Tomada Elétrica 
 Conecte aqui o cabo de alimentação AC 

 
D. Dois (2) Slots de Cartão de Expansão 

 Instale aqui os cartões SD para funcionalidades 
adicionais, tais como aplicações ESA, IPDS, 
PictBridge, etc. 

 
E. Interface USB 2.0 de Alta Velocidade Tipo B – Padrão 

 Para conexão direta a um único computador host 
 Velocidade de transmissão de dados de 480Mbps; 

compatível com a versão 1.1 
 
F. Interface Ethernet 10/100Base-TX – Padrão 

 Porta RJ-45 para uso compartilhado por múltiplos 
usuários autorizados em uma rede cabeada 

 Suporta velocidades de transmissão de dados até 
100Mbps. 

 
G. Duas (2) Interfaces USB 2.0 Tipo A – Padrão 

 Para conexão a equipamentos externos tais como 
um leitor de cartão ou câmera digital. 

 
H. Slot de Placa de Interface Opcional 

 Remova a placa para instalar uma interface 
opcional (Paralela IEEE 1284 ou LAN Sem Fio IEEE 
802.11 a/g) 

 Consulte Controladora, Memória e Interfaces 
 
I. Slot Ethernet Gigabit Opcional 

 Remova a placa para instalar a placa padrão 
1000Base-T (Gigabit Ethernet) opcional 

 Consulte Controladora, Memória e Interfaces 
 
J. Ventilação da Controladora 

 Saída de ventilação para a ventoinha que refrigera a 
controladora 
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Quadro de Compatibilidade de Acessórios 

Antigas Séries Ricoh SP C820DN e 
SP C821DN Estado Novas Ricoh SP C830DN e SP C831DN Nº Código 

Unidades Principais    
Aficio SP C820DN Substituído Por Aficio SP C830DN 430709 
Aficio SP C820DNT1 Descontinuada Modelo pré-configurado não oferecido  
Aficio SP C820DNT2 Descontinuada Modelo pré-configurado não oferecido  
Aficio SP C820DNLC Descontinuada Modelo pré-configurado não oferecido  
Aficio SP C821DN Substituído Por Aficio SP C831DN 430713 
Aficio SP C821DNT1 Descontinuada Modelo pré-configurado não oferecido  
Aficio SP C821DNX Descontinuada Modelo pré-configurado não oferecido  
Aficio SP C821DNLC Descontinuada Modelo pré-configurado não oferecido  
    
Acessórios de Hardware    
Unid. Alim. Papel de 2Bands. PB3040 Substituído Por Unid. Alim. Papel de 2 Bandejas PB3130 415793 
Unid. Alim. Papel de 1 Band. PB3080 Substituído Por Unid. Alim. Papel de 1 Bandeja PB3120 415794 
Bandeja de Alta Capacidade de 2.000 
folhas PB3050 Substituído Por Bandeja de Alta Capacidade de 2.000 

folhas PB3140 415795 

–  Nova Bandeja de Alta Capacidade de 1.200 
folhas RT3020 415984 

Unidade de Acabamento de Livretos 
de 1.000 folhas SR3000 Substituído Por Unidade de Acabamento de Livretos de 

2.000 folhas SR3110 416007 

Unidade de Acabamento de 3.000 
folhas SR3030 Substituído Por Unidade de Acabamento de 3.000 

folhas SR3120 416008 

Unidade Ponte BU3030 Substituído Por Unidade Ponte BU3060 415988 
Unidade de Furador PU3000 N/A Substituído Por Unidade de Furador PU3030 N/A 430719 

Unidade de Furador Tipo 3260 NA 3/2 Não Compatível
Descontinuada. A Unidade de Furador 
PU3030 N/A pode ser utilizada com 
ambas as Unidades de Acabamento 

 

Unidade Manipuladora de Impressos 
Tipo 3260 Substituído Por Unidade Manipuladora de Impressos 

Tipo 9002A 415903 

Escaninho de Mailbox Tipo C820 Substituído Por Mailbox de 4 Escaninhos CS3000 407088 
Base de Gabinete FACS 33 Substituído Por Mesa com Rodízios Tipo D 415811 
Base de Gabinete FAC 35 Substituído Por Base de Gabinete FAC 52 416337 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

Quadro de Compatibilidade de Acessórios 

Continuação 

Antigas Séries Ricoh SP C820DN e 
SP C821DN Estado Novas Ricoh SP C830DN e SP C831DN Nº Código 

Unidades Principais    
Unidade de Memória de 512MB Tipo J Compatível Unidade de Memória de 512MB Tipo J 004165MIU 
Unidade de Memória de 256MB Tipo J Não Compatível –  
– Nova Unidade de Memória de 1GB Tipo O 007097MIU 

– Nova Drive de Disco Rígido de 250GB Tipo 
C830 (Opcional para SP 830DN apenas) 007098MIU 

Unidade de Criptografia de HD Tipo D Não Compatível Incluso como padrão com HD.  
Unidade Segurança com 
Sobregravação de Dados Tipo HM-E Não Compatível Incluso como padrão com HD.  

Unidade de Criptografia de Drive de 
Disco Rígido de Impressora Tipo 820 Não Compatível Incluso como padrão com HD.  

Unidade Segurança com 
Sobregravação de HD Tipo M Não Compatível Incluso como padrão com HD.  

Unidade de Interface IEEE 802.11a/g 
Tipo J Substituído Por Unidade de Interface IEEE 802.11a/g 

Tipo L 403000 

Interface Ethernet Gigabit Tipo B Substituído Por Interface Ethernet Gigabit Tipo D 407087 
Placa de Interface Paralela IEEE 1284 
Tipo A Compatível Placa de Interface Paralela IEEE 1284 

Tipo A 411699 

Unidade de Interface Bluetooth Tipo 
3245 Não Compatível Descontinuada por falta de demanda.  

Cartão VM Tipo K Substituído Por Cartão VM Tipo U 416163 
Cartão de Impressão Direta a partir de 
Câmera Tipo F Substituído Por Cartão de Impressão Direta a partir de 

Câmera Tipo J 416006 

Cartão SD para Impressão Netware 
Tipo A Não Compatível –  

– Nova Unidade IPDS Tipo C830 407081 
BB-HPL10A-R Não Compatível Descontinuada por falta de demanda.  
 

Nota:Os itens com estado “Substituído Por” não são retrocompatíveis. Para maiores informações consulte a seção 
de notas no livro de preços. 
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Tabela de Suprimentos de Reposição da Ricoh SP 8330DN/SP C831DN 

Item/Descrição Código de 
Pedido Ricoh 

Código de 
Pedido Savin 

Código de 
Pedido Lanier Embalagem Rendimento 

por Caixa 

Cartucho de Impressão Preto 
SP C830DNHA 

821117 821125 821129 1 Cada 23.500* 

Cartucho de Impressão 
Amarelo SP C830DNHA 

821118 821126 821130 1 Cada 27.000* 

Cartucho de Impressão 
Magenta SP C830DNHA 

821119 821127 821131 1 Cada 27.000* 

Cartucho de Impressão Ciano 
SP C830DNHA 

821120 821128 821132 1 Cada 27.000* 

Unidade de Cilindro Preto SP 
C830DN 

407095 407095 407095 1 Cada 60.000 

Unidade de Cilindro em Cores 
SP C830DN (Inclui unidades 
Ciano, Magenta e Amarelo) 

407096 407096 407096 1 Cada 60.000 x 3 

Unidade de Transferência SP 
C830DN 

407097 407097 407097 1 Cada 200.000 

Unidade de Fusão SP 
C830DNA 

407098 407098 407098 1 Cada 160.000 

Garrafa de Toner Usado SP 
C830DN 

407100 407100 407100 1 Cada 40.000 

Grampo Tipo K para Unidade 
de Acabamento SR3120 

410801 
410803/ 

9858 
410801 

1 unidade x 
5.000/caixa 

5.000 

Refil para Grampo Tipo K 
para SR3120/SR3110 

410802 
410804/ 

9859 
410802 

3 unidades x 
5.000/caixa 

15.000 

Grampo Tipo S para SR3110 
(Grampeamento na Dobra) 
(Utiliza refil Tipo K) 

412874 412877 
412878/ 
4800391 

1 unidade x 
5.000/caixa 

5.000 

 
* Valores de rendimentos declarados de acordo com a norma ISO/IEC 19798. 

Nota:  Todos os suprimentos e códigos de pedidos são novos para a Ricoh SP C830DN/SP C831DN, exceto no caso 
dos grampos para Unidade de Acabamento, que são compatíveis com opcionais de acabamento anteriores. 
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Produtividade: Suprimento de Mídia e Opcionais 
As RicohSP C830DN e SP C831DN oferecem uma ampla faixa de 
recursos de manejo de mídia e podem ser equipadas com diversos 
opcionais de alimentação de papel. Além dos recursos básicos, tais 
como a Seleção Automática de Papel, a Troca Automática de 
Bandeja, a Impressão de Cartazes e Duplex Automático padrão, 
estes equipamentos de última geração suportam maiores 
gramaturas de mídia e um novo opcional de manejo de papel para 
melhor atender as necessidades de ambientes de alto volume. 

 

 

Suprimento de Papel Padrão de 1.200 folhas: 
Bandejas de Papel 550 x 2 + 

Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas 

SP C830DN: Padrão 
SP C831DN: Padrão 

Bandejas Duplas de 550 folhas 
 Bandeja 1: Fixa para tamanho Carta 
 Bandeja 2: Ajustável pelo usuário desde 148 x 

182 mm até 297 x 432 mm, envelopes C5, 
Com10 

 Gramaturas Suportadas: 52 a 256 g/m2 

Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas 
 Tamanho Máximo: Largura: 90 a 305 mm 

   Compr.:148 a 457 mm 
 Alimenta envelopes DL, C5, C6, Com10 
 Impressão de Cartazes até 305 x 1260 mm 
 Gramaturas suportadas: 52 a 300 g/m2 

Vantagens para o Cliente 
 Bandejas de papel de abastecimento frontal e Bandeja 
de Alimentação Manual de 100 folhas proporcionam 
uma capacidade de papel padrão de 1.200 folhas por 3 
vias, para suportar grupos de trabalho de médio volume 
com facilidade. 

 As bandejas padrão aceitam gramaturas de até 256 g/m2 
para imprimir capaz mais duráveis, sinalização, cartões 
postais, etc., dentro da própria empresa, reduzindo o 
tempo de execução e preservando a confidencialidade. 

 As bandejas de abastecimento frontal minimizam o 
espaço ocupado pelo equipamento. 

 Mude rapidamente entre os tamanhos de papel padrão 
apertando e deslizando os clipes da placa guia. 

 A Bandeja Padrão 2 permite a alimentação de envelopes. 
 Os usuários podem reabastecer uma bandeja com papel 
enquanto o equipamento está puxando de outra 
bandeja, possibilitando uma produtividade ininterrupta. 

 A Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas 
proporciona outra fonte conveniente para o 
abastecimento de mídia especial, tal como papel 
timbrado, papel colorido, envelopes ou transparências 
até 300 g/m2 sem manipular fontes de papel internas. 

 A Bandeja de Alimentação Manual possibilita a produção 
de documentos sangrados formato 2xCarta (após o corte 
manual) imprimindo em papel tamanho 305 x 457 mm. 

 A Bandeja de Alimentação Manual possibilita aos 
usuários criar sinalização e cartazes em cores com até 
1.220 mm. 

 Os puxadores de bandeja de empunhadura universal 
permitem aos usuários abrir as bandejas tanto de pé 
quanto sentados. 
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Duplex Automático Sem Empilhamento SP C830DN: Padrão 
SP C831DN: Padrão 

 
 Tamanhos de Papel para Duplex: 

90 x 148 mm a 297 x 432 mm 
 Gramaturas de Papel para Duplex: 

52 a 169 g/m2 
 A velocidade nominal da impressão duplex 

alcança aproximadamente 100% da 
velocidade da impressão simplex. 

Nota:O número de folhas impressas é reduzido à 
metade, mas o número de imagens produzidas é 
estabelecido à praticamente 100% da velocidade de 
impressão simplex para cada tamanho de papel. 

Vantagens para o Cliente 

 A expressão “sem empilhamento” diz respeito ao 
processo no qual as páginas são criadas em frente e 
verso, uma folha por vez, passando novamente 
invertidas pelo percurso de papel do equipamento após 
a primeira passagem. Não há uma bandeja duplex. Este 
processo possibilita o duplex “ilimitado” e elimina as 
limitações pertinentes à produção de conjuntos duplex. 

 Uma vez que cada página é processada de forma 
independente, o equipamento é capaz de fornecer saída 
em frente e verso com aproximadamente 100% de 
produtividade, oferecendo características duplex 
virtualmente sem perdas em termos de produtividade. 

 A impressão duplex economiza papel, espaço de 
arquivamento e custos de postagem. 

 O suporte à mídia de 169 g/m2 possibilita a impressão 
em frente e verso de documentos tais como folhetos 
imobiliários, cardápios, panfletos, prospectos e boletins 
informativos em mídia resistente. 

 

Unidade de Alimentação de Papel 550 x 1 
(Exibida com Mesa de Rodízios Tipo D) 

SP C830DN: Padrão 
SP C831DN: Padrão 

 
 Capacidade: 550 folhas. 
 Acrescenta uma bandeja de papel sob as 

bandejas padrão. 
 Tamanhos de papel ajustáveis pelo usuário: 

184 x 267 mm a 279 x 432 mm 
 Gramaturas de Papel Suportadas: 

52 a 256 g/m2 
 Requer uma configuração com Mesa de 

Rodízios Tipo D (exibida). 

Vantagens para o Cliente 

 Acrescenta 550 folhas de capacidade de papel, 
elevando o suprimento de papel para 1.750 folhas sem 
alterar o espaço ocupado pelo equipamento. 

 Uma bandeja de 550 folhas eleva a capacidade de papel 
e reduz a altura do equipamento, facilitando o acesso por 
usuários em cadeiras de rodas (em conformidade com a 
Seção 508). 

 Fornece uma quarta origem de papel integrada, com 
todas as Bandejas suportando uma gramatura máxima 
de 256 g/m2 para oferecer maior flexibilidade de mídia. 

 Ajustável pelo usuário para comportar diversos tamanhos 
e orientações de papel para trabalhos especiais. 

 Alimenta envelopes C5, Com10 a partir da bandeja 
interna. 
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Unidade de Alimentação de Papel 550 x 2 SP C830DN: Opcional 
SP C831DN: Opcional 

 
 Capacidade: 1.100 folhas. 
 Acrescenta duas bandejas de papel sob as 

bandejas padrão. 
 Tamanhos de papel ajustáveis pelo usuário: 

184 x 267 mm a 279 x 432 mm 
 Suporta envelopes C5, Com10. 
 Gramaturas de Papel Suportadas: 

52 a 256 g/m2 

Vantagens para o Cliente 
 Acrescenta 1.100 folhas de capacidade de papel, 
elevando o suprimento de papel para 2.300 folhas sem 
alterar o espaço ocupado pelo equipamento. 

 Fornece duas origens adicionais de papel integradas 
ajustáveis pelo usuário, suportando uma gramatura de 
256 g/m2 para máxima flexibilidade de mídia. 

 Ajustável pelo usuário para comportar diversos tamanhos 
e orientações de papel para trabalhos especiais até o 
formato 2xCarta. 

 Os puxadores de bandeja de empunhadura universal 
permitem aos usuários abrir as bandejas tanto de pé 
quanto sentados. 

 Eleva a unidade principal até uma altura apropriada para 
uma configuração com uma Unidade de Acabamento. 

 Permite o acesso até 5 tamanhos/tipos de papelem 
qualquer momentos (incluindo a Bandeja de 
Alimentação Manual) 

 Alimenta envelopes C5, Com10 a partir da bandeja interna. 

 

Bandeja de Alta Capacidade 2.000 x 1 SP C830DN: Opcional 
SP C831DN: Opcional 

 
 Capacidade: 2.000 folhas. 
 Acrescenta bandejas duplas lado a lado de 

1.000 folhas sob as bandejas padrão. 
 Tamanho de papel: Fixo para tamanho Carta 
 Gramaturas de Papel Suportadas: 

52 a 256 g/m2 
 Permite que um lado seja reabastecido 

enquanto o equipamento está puxando da 
outra bandeja. 

Vantagens para o Cliente 
 Eleva a capacidade de papelpara 3.200 folhas. 
 Permite aos usuários abastecer o equipamento com mídia 
de tamanho/orientação diferente na Bandeja 2, enquanto 
disponibiliza uma ampla capacidade para executar a 
maioria dos trabalhos em mídia tamanho Carta, o 
tamanho de papel mais comum nos EUA. 

 Suporta uma gramatura máxima de 256 g/m2 para 
maior consistência com outras fontes de papel. 

 Eleva a unidade principal até uma altura apropriada para 
uma configuração com uma Unidade de Acabamento. 

 O reabastecimento de papel enquanto trabalhos estão 
sendo executados provê a capacidade de lidar com 
trabalhos longos de forma ininterrupta. 
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Bandeja de Alta Capacidade Lateral 
de 1.200 folhas 

SP C830DN: Opcional 
SP C831DN: Opcional 

 
 Capacidade: 1.200 folhas. 

 Instalada no lado direito da impressora; 
requer a instalação com LCT de 2.000 folhas 
ou Unidade de Alimentação de Papel 550 x 2. 

 Tamanho de papel: Fixo para tamanho Carta 

 Gramaturas de Papel Suportadas: 

60 a 216 g/m2 

Vantagens para o Cliente 

 Proporciona capacidade de papel adicional tamanho 
Carta para minimizar as interrupções no trabalho 
durante longas tiragens. 

 Eleva a capacidade de papel para 4.400 folhas (com LCT 
de 2.000 folhas). 

 Excelente para contas de alto volume. 

 

Base de Gabinete FAC 52 SP C830DN: Opcional 
SP C831DN: Opcional 

 
 O gabinete é instalado sob a unidade principal. 

Vantagens para o Cliente 

 Eleva a altura da unidade principal até uma posição 
confortável para operação de pé e/ou uma configuração 
com uma Unidade de Acabamento. 

 Proporciona uma área de armazenagem para 
suprimentos do equipamento, manuais e garrafas de 
toner de reposição. 
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Saída: Bandeja de Saída e Opcionais de Acabamento 
Os recursos de acabamento para as Ricoh SP C830DN/SP C831DN constituem outra vantagem competitiva de 
sua solução. Essas unidades são equipadas com uma área de saída superior de 500 folhas para onde todas as 
páginas são enviadas com a face para baixo, para um alceamento básico. Para os clientes com necessidades de 
acabamento de documentos mais avançado, essas impressoras podem ser configuradas com uma Mailbox e/ou 
uma dentre duas Unidades de Acabamento capazes de grampear conjuntos de até 50 páginas, cada qual com sua 
própria opção de Furação de 2/3 furos. 

Nota:A configuração com uma Unidade de Acabamento requer a instalação da Unidade Ponte e da Unidade de 
Alimentação de Papel 550 x 2, da LCT de 2.000 folhas ou da Base de Gabinete FAC 52 para elevar a unidade 
principal até a altura apropriada. 

Bandeja de Saída Superior de 500 folhas SP C830DN: Padrão 
SP C831DN: Padrão 

 
 Capacidade: 1.200 folhas. 

• 500 folhas (Carta ou menor) 

• 250 folhas (Ofício ou maior) 

 Capacidade de 250 folhas quando 
configurada com uma Unidade de 
Acabamento. 

 Todas as páginas são enviadas para ela 
quando a unidade principal não em está 
equipada com uma Unidade de Acabamento 
ou Mailbox opcional. 

 Páginas alceadas com a face para baixo, 
correspondendo ao processamento de dados 
‘primeira página primeiro’. 

 Somente os modos de empilhamento e de 
Alceamento com Rotação* (Carta); os 
recursos de alceamento por deslocamento e 
grampeamento não estão disponíveis. 

* Requer memória adicional. 

Vantagens para o Cliente 

 Destino de saída básico para clientes com pouca ou 
nenhuma necessidade de acabamento de conjuntos de 
documentos. 

 Minimiza o custo do equipamento. 

 Empilha a saída de um conjunto completo por vez, até 
um total de 500 folhas. 

 Proporciona um alceamento econômico através do 
recurso de Alceamento com Rotação, no qual o 
equipamento puxa papel alternadamente de duas fontes 
abastecidas com orientações Carta e Carta-R de papel 
tamanho Carta. 
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Unidade de Acabamento de 3.000 Folhas SP C830DN: Opcional 
SP C831DN: Opcional 

 
Modos: Alcear por Deslocamento, Empilhamento, 

Grampeamento, Furação Opcional, 
manipulação opcional de impressos 

Bandeja de Prova: 
 250 folhas (Carta ou menor) 
 50 folhas (Ofício ou maior) 
 Tamanhos de Papel suportados: 

140 x 216 mm até 279 x 432 
mm;Personalizados:305 x 584 mm. 

 Gramaturas Suportadas: 52 - 105 g/m2 
 Somente empilhamento, sem grampeamento. 

Bandeja de Deslocamento: 
 3.000 folhas (Carta ou menor) 
 1.500 folhas (Ofício ou maior) 
 Tamanho de Papel Suportados: 

140 x 216 mm até 279 x 432 mm. 
 Gramaturas suportadas: 52 a 256 g/m2 
 Modos de Saída: 
• Empilhamento com deslocamento 
• Grampeamento de 50 folhas (Carta ou menor) 
• Grampeamento de 30 folhas (Ofício ou maior) 

 Grampeamento: 
• 1 grampo / 3 posições 
• 2 grampos / 1 posição 
• Gramatura do Papel a Grampear: 64 – 90 

g/m2 

Unidade de Furação de 2/3 Furos Opcional: 
 Cria 2 furos ao longo da margem superior; 3 

furos ao longo da margem lateral. 
 Gramatura do Papel a Furar: 52 – 163 g/m2 
 Instalada no interior da Unidade de 

Acabamento (não exibida). 
* Requer a instalação da Unidade Ponte (exibida) 

Vantagens para o Cliente 
 Possibilita o grampeamento em múltiplas posições para 
documentos de até 50 páginas. 

 Empilha deslocando cada conjunto facilitando a separação 
quando o grampeamento não está selecionado (Bandeja 
de Deslocamento). 

 A Bandeja de Deslocamento de 3.000 folhas proporciona 
a maior capacidade possível, permitindo que ambientes 
de alto volume trabalhem com longas tiragens sem 
intervenção. 

 A Bandeja de Prova fornece um destino de saída 
conveniente para trabalhos não alceados e de página 
única. 

 Múltiplas posições de grampeamento estão disponíveis 
para documento tanto na orientação Retrato quanto na 
orientação Paisagem, de modo que a encadernação pode 
ser sempre feita na posição apropriada em relação à 
direção de leitura. 

 A unidade de furação de 2/3 furos prepara páginas para 
a inserção em encadernadores. A furação após a 
conclusão do processamento de imagem evita o acúmulo 
de resíduos de papel no interior da impressora. 
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Unidade de Acabamento de Livretos 
de2.000 Folhas 

SP C830DN: Opcional 
SP C831DN: Opcional 

 
Modos: Alcear por Deslocamento, Empilhamento, 

Grampeamento, Grampeamento na Dobra, 
Furação Opcional 

Bandeja de Prova: 
 250 folhas (Carta ou menor) 
 50 folhas (Ofício ou maior) 
 Tamanhos de Papel suportados: 

140 x 216 mm até 279 x 432 
mm;Personalizados:305 x 584 mm. 

 Gramaturas Suportadas: 52 - 163 g/m2 
 Somente empilhamento, sem grampeamento. 

Bandeja de Deslocamento: 
 2.000 folhas (Carta ou menor) 
 1.000 folhas (Ofício ou maior) 
 Tamanho de Papel Suportados: 

140 x 216 mm até 279 x 457mm. 
 Gramaturas suportadas: 52 a 256 g/m2 
 Modos de Saída: 
• Empilhamento com deslocamento 
• Grampeamento de 50 folhas (Carta ou menor) 
• Grampeamento de 30 folhas (Ofício ou maior) 

 Grampeamento: 
• 1 grampo / 3 posições 
• 2 grampos / 1 posição 
• Gramatura do Papel a Grampear: 64 – 90 

g/m2 
Bandeja de Livretos: 

 Capacidade de conjuntos: 
• 20 conjuntos: 2 a 5 folhas/conjunto 
• 15 conjuntos: 6 a 10 folhas/conjunto 
• 10 conjuntos: 11 a 15 folhas/conjunto 

 Tamanho de Papel para Grampeamento na 
Dobra: Carta, Ofício, 2xCarta 

Unidade de Furação de 2/3 Furos Opcional: 
 Cria 2 furos ao longo da margem superior; 3 

furos ao longo da margem lateral. 
 Gramatura do Papel a Furar: 52 – 163 g/m2 
 Instalada no interior da Unidade de 

Acabamento (não exibida). 
* Requer a instalação da Unidade Ponte (exibida) 

Vantagens para o Cliente 
 A Unidade de Acabamento de Livretos de 1.200 Folhas 
fornece três destinos para a saída e produz livretos 
grampeados e dobrados de até 15 folhas, permitindo aos 
usuários executar na própria empresa os trabalhos que 
anteriormente eram terceirizados. 

 Oferece grampeamento em um ou dois pontos e uma 
Bandeja de Livretos dedicada para a produção de 
conjuntos grampeados e dobrados, além da capacidade 
adicional de: 
• Agiliza o trâmite do trabalho: O acesso aos recursos de 

produção de livretos acelera a conclusão de trabalhos e 
elimina os atrasos e despesas associados à 
terceirização. 

• Preserva a confidencialidade: Quando todo o processo 
de acabamento pode ser realizado localmente na 
máquina, as informações sigilosas permanecem 
seguras dentro da empresa/grupo de trabalho. 

• Gerencia o controle de qualidade: A qualidade do 
documento fica sob a responsabilidade do usuário; o 
controle nunca é delegado a terceiros, que não 
dedicam a mesma atenção à qualidade/detalhes do 
que o criador do documento. 

 Permite aos usuários criar livreto de até 60 páginas de 
extensão (15 folhas em frente e verso x 4 imagens por 
folha) automaticamente. 

 Grampeia (na dobra) e dobra conjuntos de saída, de 
modo que os livretos estejam prontos para distribuição 
imediata. 

 Os recursos de furação opcionais criam documentos 
prontos para a inserção em encadernadores por anel. 
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Unidade Manipuladora de Impressões SP C830DN: Opcional para Unid. Acabamento de 3.000 fls.
SP C831DN: Opcional para Unid. Acabamento de 3.000 fls.

 
 Instalada na parte superior da Bandeja de 

Deslocamento da Unidade de Acabamento 
para preparar conjuntos para acabamento 
fora do fluxo de produção. 

 Tamanhos de Papel suportados: 

140 x 216 mm a 279 x 432 mm 

 Gramaturas de Papel Suportadas: 

52 a 256 g/m2 

Vantagens para o Cliente 

 A unidade manipuladora de impressões opcional 
organiza os conjuntos, alinhando-os para empilhamento 
ou fácil transferência para equipamentos de 
acabamento fora do fluxo de produção, como 
encadernadores em espiral ou GBC. 

 Uso exclusivo com o SR3120. 

 

Mailbox de 4 Escaninhos SP C830DN: Opcional 
SP C831DN: Opcional 

 
 Capacidade: 125 folhas por escaninho. 

 Número de escaninhos: 4 

 Tamanhos de Papel suportados: 

140 x 216 mm a 279 x 432 mm 

 Gramaturas de Papel Suportadas: 

60 a 128 g/m2 

 Escaninhos separados para trabalhos ou 
usuários individuais. 

Vantagens para o Cliente 

 O Mailbox de 4 Escaninhos é um novo opcional, a ser 
instalado no lado superior direito da impressora para 
disponibilizar recursos de alceamento de conjuntos sem 
alterar a área ocupada pelo equipamento. 

 Excelente para ambientes de uso compartilhado nos 
quais usuários ou grupos de trabalho diferentes podem 
direcionar a saída para uma bandeja específica. 

 Pode ser instalado de forma individual ou 
simultaneamente com qualquer Unidade de 
Acabamento. 

 A capacidade de 125 folhas permite aos usuários enviar 
múltiplos trabalhos para um Escaninho ao longo do dia e 
coletar todos eles de uma só vez após a conclusão. 
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PRINCIPAIS TECNOLOGIAS E RECURSOS DE IMPRESSÃO 

Tão importante quanto por que sua solução pode executar determinada função é como o faz. Com este 
conhecimento você pode explicar melhor as vantagens do equipamento a clientes em potencial e posicionar-se 
como um especialista em equipamentos de impressão. 

Embora a P C830DN e a SP C831DN sejam baseadas na poderosa linhagem de suas predecessoras, a Ricoh 
atualizou diversos recursos e tecnologias para produzir uma verdadeira solução de última geração. Estes são 
tratados na seção Aperfeiçoamentos do Equipamento. Esta seção analisa diversas tecnologias primordiais que 
causam impacto no desempenho global das Ricoh SP C830DN e SP C831DN e fazem delas soluções de ponta 
para ambientes de alto volume que requeiram superior qualidade de imagem, flexibilidade de conexão à rede e 
simplicidade no uso. 

Se você já possui experiência na comercialização de impressoras a laser em cores Ricoh de alta velocidade, 
muitas destas informações lhe serão familiares. Mas caso esteja começando a trabalhar na comercialização de 
equipamentos de alta velocidade, esta seção o(a) ajudará a entender como seu produto funciona e lhe dará uma 
percepção de como sua solução é superior às alternativas da concorrência. 

Processamento de Imagem de Passagem Única com Fusão QSU-DH (Aquecimento Direto com Partida Rápida) 

A SP C830DN e a SP 
C831DN empregam um 
design de cilindros 
conjugados no qual 
todos os quatro 
fotocondutores e 
unidades de revelação 
são posicionadas em 
uma linha reta sob a cor 
de toner apropriada. A 
Correia de Transferência 
imprensada entre o 
cilindro OPC e os 
subconjuntos de 
garrafas de toner. Este 
arranjo contribui para o design compacto, facilidade de uso e velocidades iguais para saída em preto e 
branco/cores de 45 e 55 ppm dos equipamentos (nossa impressora a laser em cores mais rápida!). Além disso, o 
percurso de papel curto e levemente curvo (seta vermelha) possibilita o suporte à mídia mais espessa, até 256 
g/m2 a partir de qualquer fonte integrada e facilita a remoção de atolamentos de papel, maximizando os períodos 
sem paradas e a confiabilidade. A pequena extensão do percurso de papel também contribui para os baixos tempos 
de primeira impressão – inferiores a 6 segundos  para páginas em cores e a 4 segundos para páginas P/B. 

 
Após as imagens latentes para cada cor magenta, ciano, amarelo e preto terem sido traçadas por um laser no 
cilindro OPCIONAL correspondente, partículas de toner magneticamente carregadas são rapidamente transferidas 
para a correia de transferência intermediária e depois para a superfície de um papel eletricamente carregado com 
carga oposta. Os toners são fundidos ao papel utilizando calor e pressão à medida que cada folha passa pela 
seção de fusão e depois para a bandeja de saída em um processo precisamente sincronizado. Note que o toner 
preto é depositado por último, para assegurar que todos os caracteres de texto, sombras e partes mais claras 
sejam impressos com a nitidez necessária. 

GARRAFAS DE TONER 

INDIVIDUAIS C/M/Y/K 

CORREIA DE TRANSFERÊNCIA 

INTERMEDIÁRIA 

UNIDADES DE CILINDRO OPC 

INDIVIDUAIS C/M/Y/K 

 

PERCURSO DE PAPEL 

PÁGINAS FUNDIDAS AQUI COM QSU-DH
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O design de cilindros conjugados permite que as garrafas de toner e as 
unidades de cilindro OPCIONAL sejam substituídas individualmente 
conforme a necessidade. Os clientes obtêm a melhor relação 
custo/benefício possível para cada elemento de consumo –chega de 
jogar fora suprimentos parcialmente usados quando somente uma cor 
está esgotada. Isso contribui para os agressivos fatores de CPP da 
impressora e ajuda a tornar a impressão em cores acessível para cada 
tarefa. 

Uma melhoria significativa para o design do mecanismo foi a adoção da tecnologia de fusão por Aquecimento 
Direto com Partida Rápida (Quick Start Up DirectHeating – QSU-DH). Este novo sistema de fusão emprega uma 
correia de fusão delgada em vez de um rolete. Além de melhorar a qualidade de fusão, menos eletricidade é 
necessária para aquecer a correia até a temperatura de fusão. Além disso, os aperfeiçoados toners Químicos PxP 
da Ricoh possuem um ponto de fusão mais baixo do que os outros toners. Isso não apenas reduz o consumo de 
energia para um valor TEC mais baixo, como também contribui para tempos de aquecimento e de recuperação 
menores, permitindo ao mesmo tempo o uso de uma faixa mais ampla de mídia por estas impressoras sem 
enrugamento. 

Para maiores detalhes sobre a tecnologia de fusão por 
Aquecimento Direto com Partida Rápida (QSU-DH), 
consulte a seção Aperfeiçoamentos do Equipamento. 

 

 

 

Tecnologias de Qualidade de Imagem 

A qualidade de imagem é essencial ao posicionamento das Ricoh SP C830DN e SP C831DN como soluções de 
qualidade gráfica para ambientes com uso intensivo de cor. Tais tecnologias contribuem para a qualidade de 
imagem global produzida por estas impressoras. 

A Tecnologia de Mecanismo de 4 bits e a Resolução Máxima Interpolada de 9.600 x 600 dpi 

A resolução consiste em dois valores: a resolução horizontal (o primeiro número) e 
a resolução vertical (o segundo número). A resolução horizontal real corresponde 
ao número de pontos ou pixels que uma impressora pode dispor em uma linha de 
uma polegada no cilindro OPC. O segundo número refere-se ao número de linhas 
que cabem em um quadrado de uma polegada de lado (a resolução vertical). 600 
x 600 dpi é uma resolução considerada suficiente para a geração de imagens 
homogêneas a olho nu. Quanto mais pontos a impressora conseguir comprimir 
naquele espaço de uma polegada quadrada, melhor será a qualidade de imagem. 
1.200 x 1.200 dpi é considerada uma resolução de excelente qualidade de 
imagem para materiais impressos. Em um mecanismo de 1 bit, cada ponto (ou pixel) ou está em ON (impresso) ou 
está em OFF (em branco). Trata-se de uma decisão de impressão simples para a controladora. 

 

 

Correia de Fusão Plataforma Reta de Fusão

Aquecedor 
Rolo de 
Pressão
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1.200 x 1.200 é a máxima resolução 
real que as Ricoh SP C830DN e 
SPC831DN alcançam (já falaremos 
mais sobre isso). Contudo, as 
poderosas controladoras GW+ destas 
impressoras suportam processamento 
de imagem de 4 bits – o que confere 
a essas máquinas a capacidade de 
manipular padrões e tamanho de 
ponto à potência de 4. Ela faz isso 
regulando o tempo de exposição do 
feixe laser que desenha cada ponto 
em cada cilindro OPC ao criar imagens 
latentes. Existe um total de 15 
padrões de tamanho de ponto 
exequíveis em um sistema de 4 bits, conforme ilustrado aqui. A variação do tamanho do ponto permite que a SP 
C830DN e a SP C831DN alcancem combinações e gradações mais suaves. Além de alterar o tamanho de ponto, 
essa tecnologia permite que essas impressoras dividam cada ponto em quatro partes, na prática desenhando até 
2.400 pontos em modo de 4 bits naquela mesma linha horizontal de uma polegada que geralmente contém 
somente 600 pontos em modo de 1 bit. Porém, uma vez que os dados não estão fisicamente presentes no arquivo 
original ou na imagem digitalizada, ela recebe o nome de resolução interpolada, pois a controladora está fazendo 
suposições sobre as cores e a colocação dos pontos extras utilizados para completar a imagem. 

A Matemática por trás dos 9.600 x 600 dpi 

As Ricoh SP C830DN e SP C831DNsão equipamentos de quatro cores que empregam uma série de quatro 
unidades independentes de processamento de imagem e digitalização a laser –uma para cada cor aplicada 
diretamente uma sobre (ou ao precisamente ao longo da) a outra – para criar toda e qualquer cor a partir da 
combinação dos quatro toners Ciano, Magenta, Amarelo e Preto. Quando você multiplica a especificação de 
resolução horizontal interpolada de 2.400 para cada cor pelas quatro cores, você alcança a especificação de 
9.600 x 600 dpi máximos. Este é o segrego por trás da excepcional qualidade de imagem das SP C830DN/SP 
C831DN e a razão pela qual você pode posicionar essas impressoras como soluções verdadeiramente universais. 

Note, porém, que o fator de resolução vertical de 600 
dpi não muda neste modo. É assim que a SP C830DN 
e a SP C831DN proporcionam superior qualidade de 
imagem à velocidades nominais de 45 e 55 ppm. 
Simplesmente selecione a configuração de qualidade 
de imagem desejada a partir do menu suspenso 
Resolution (Resolução). 

 Selecione a resolução de600 x 600 dpi/1 bit 
para imprimir relatórios, memorandos, planilhas 
e documentos genéricos de escritório 
monocromáticos / comerciais em cores. 

 Selecione a resolução de 2.400 x 600 dpi 
interpolados (600 x 600/2 bits) para 
documentos com linhas delgadas e 
combinações de cores. 

 Selecione a resolução de 9.600 x 600 dpi interpolados (600 x 600/4 bits) para imagens fotográficas e 
ilustrações com muitos gráficos, ao mesmo tempo mantendo as velocidades nominais do mecanismo. 

(4 bits) (1 bit) 

15 padrões de 
tamanho de ponto

1 padrão de 
tamanho de ponto

1/600 pol. 1/600 pol. 
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Modo de 1.200 x 1.200 dpi 

Além da configuração de resolução 
interpolada de 600 x 600 dpi / 1 bit, 2 bits 
e 4 bits, alguns clientes continuam 
exigindo detalhes nítidos e claros que só 
são possíveis com resoluções horizontais e 
verticais mais altas. Para atender estes 
exigentes requisitos de qualidade de 
imagem do cliente, as Ricoh SP C830DN e 
SP C831DN são capazes de imprimir a 
uma resolução de 1.200 x 1200 dpi reais 
em modo de 1 bit. Ou seja, estas 
impressoras podem dispor até 1.200 
linhas de 1.200 pontos em uma área de uma polegada quadrada no cilindro OPC. Essa capacidade de imprimir a 
1.200 dpi reais é o que diferencia a SP C830DN e a SP C831DN e o que permite à Ricoh posicioná-las como 
soluções de alta qualidade para ambientes que utilizam intensivamente a cor. Para selecionar a saída em 1.200 
dpi, os usuários simplesmente selecionar “1200 x 1200 dpi” na janela Resolution. 

 Selecione a resolução real de 1.200 x 1.200 dpi / 1 bit para gráficos nítidos e detalhados em cores que 
saltam da página. 

Nota: À resolução de 1.200 x 1.200 dpi, os documentos são impressos com metade da velocidade nominal para 
aquele tamanho de papel. 

Seleção Automática de Cor (ACS) 

Quando páginas em preto e branco ou em uma única cor estão sendo produzidas, somente os cartuchos de toner 
e as unidades fotocondutoras apropriadas são empregados, conservando suprimentos e produzindo impressões 
com o mais baixo custo por página possível. Isso é chamado tecnologia de Seleção Automática de Cor (Auto Color 
Selection, ACS). A característica ACS (habilitada por padrão) alterna automaticamente entre as unidades de 
processamento de imagem apropriadas para permitir a produção de páginas monocromáticas e em cores 
combinadas, minimizando o desgaste pelo uso – assim como os cliques de consumo – quando cores específicas 
não são necessárias à produção de uma cópia ou impressão. Isso é parte da tecnologia que possibilita velocidades 
iguais para todos os modos de saída, proporcionando 100% de produtividade mesmo quando se produz conjuntos 
de documentos contendo páginas misturadas. Além disso, a impressão em uma única passagem produz 
impressões definidas e detalhadas com registro superior. 
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Sobreposição de Preto 

A vantagem da Sobreposição de Preto é melhorar a qualidade de texto e imagens em preto impressas em planos 
de fundo coloridos. Ao se ativas a Sobreposição de Preto (Black Over Print, desabilitada por padrão), texto e 
gráficos em preto são processados por último, sobre o plano de fundo (cor sólida, combinação ou imagem) como 
sobreposição, para evitar resultados desagradáveis tais como texto borrado ou efeito halo devido ao ligeiro 
deslocamento da posição do texto. A característica de Sobreposição de Preto está disponível nos drivers PCL 5c, 
PCL 6 e PostScript 3. 

 

Toner Químico Polimerizado PxP™ 

Outro elemento crítico para a obtenção de uma qualidade de imagem superior apropriada para uma solução 
“universal” é a exclusiva tecnologia de toner de polimerização de poliéster (PxP). Embora a função de 
Sobreposição de Preto e diversas tecnologias de calibração interna e de simulação de cor garantam uma saída 
consistente em cada trabalho, é a utilização das menores partículas de toner possíveis que permite às Ricoh SP 
C830DN e SP C831DN tirar total proveito de seus mecanismos de 4 bits, resultando em uma resolução máxima 
interpolada de 9.600 x 600 dpi. 

A SP C830DN ea SP C831DN 
utilizam a fórmula mais recente da 
tecnologia de toner químico PxP da 
Ricoh para a produção de 
impressões de alto nível. Esses 
toners proporcionam cores mais 
brilhantes e gradações mais suaves, 
melhorando a reprodução 
fotográfica, além de melhores 
preenchimentos sólidos para linhas 
finas, texto e objetos como gráficos 
de pizza. Na prática, a Ricoh declara 
que a capacidade de reprodução de cores teve uma melhora de 12,5% em relação aos sistemas anteriores 
utilizando a fórmula de toner PxP original. Isso expandirá suas oportunidades em empreendimentos com requisitos 
de qualidade, com aplicações tais como livretos de pequena tiragem, cardápios, folhetos de venda imobiliária, 
catálogos, materiais de marketing direto, materiais de feiras comerciais, etc. 

 

Corte transversal 
vertical. 
 
 
 
Quando uma letra 
preta é impressa. 
 
 
 
 
 
Se o preto (K) é 
deslocado. 
 
 
 
Quando a 
sobreposição de 
preto é 
selecionada 

K substitui plano de 
fundo. (M+Y) 

Preto será sobreposto ao 
plano de fundo. 

Deslocamento de imagem
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Muitas soluções da concorrência utilizam partículas de toner pulverizadas que resultam em uma forma irregular e 
na produção de grandes quantidades de dióxido carbono (CO2) durante a fabricação. A SP C830DN e a SP 
C831DN utilizam toners desenvolvidos quimicamente. Essas partículas são menores, mais arredondadas e mais 
uniformes em tamanho, resultando em melhor qualidade de imagem. Isso eleva os rendimentos produzindo 
imagens com uma altura de pilha de toner mais baixa, e no processo produz impressões com mais do que uma 
aparência fosca ou de um offset.  Trata-se também de um processo de fabricação “mais verde” do que o de 
pulverização. Além disso, por se tratar de resinas de poliéster baseadas em cera, não existe a necessidade de óleo 
fusor. Isso minimiza o potencial de formação de listras e torna a saída mais fácil de produzir do que os 
equipamentos da concorrência, que produzem páginas com ótimo acabamento – excelente para documentos 
comerciais. 

 

Um aspecto crítico a ser enfatizado junto aos seus clientes é a importância de se utilizar genuínos Toners PxP 
especificamente projetados para uso com as impressoras a laser em cores Ricoh SP C830DN e SP C831DN. Essa é 
a única maneira de garantir a qualidade de imagem, os rendimentos, o desempenho do equipamento e os fatores de 
custo por página conforma a Ricoh os define. Isso é especialmente verdadeiro com estes Toners PxP de segunda 
geração, por possuírem propriedades especiais que melhoram a adesão em mídia mais espessa e possibilitarem 
tempos de primeira impressão mais baixos, além de maximizarem a qualidade de imagem. Isso desencorajará os 
clientes a adquirir toners genéricos e gerará mais receita de suprimentos para sua revenda/filial. 

As partículas de toner PxP da Ricoh na SP C830DN e na SP C831DN possuem um diâmetro médio de 5,2 micra, 
uma redução em relação aos 5,8 micra na fórmula original (o toner pulverizado possui um diâmetro médio maior, 
de 6,9 micra). Além disso, a temperatura de fusão dos novos toners PxP é 20º mais baixa que a de toners 
anteriores. Os benefícios incluem: 

 Tempos de aquecimento e recuperação mais curtos para que a unidade de fusão alcance a temperatura 
de operação. 

 Consumo de energia mais baixo (valores TEC). 

 O menor tamanho de partícula proporciona melhor qualidade de imagem e uma distribuição de toner mais 
homogênea nas unidades de cilindro OPC. 

 O processo de fabricação para esses toners produz resíduos menos nocivos e menos gases causadores 
de efeito estufa, contribuindo para uma solução mais ecológica. 
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Controle de Cor 

A finalidade do controle de cor é assegurar que a saída 
impressa atenda as expectativas do usuário em relação à 
qualidade. Além de recursos tais como a Sobreposição de 
Preto e o uso de Toners PxP, a SP C830DN e a SP 
C831DN também disponibilizam para os usuários 
diversos recursos avançados de manipulação de cor e 
imagem através da aba Print Quality (Qualidade de 
Impressão) dos drivers de impressora, incluindo: 

 O Balanceamento de Cores (ilustrado abaixo) 
permite aos usuários controlar o nível de brilho, 
contraste e saturação do documento inteiro e 
obter um controle fino sobre cores e matizes 
individuais para atender qualquer requisito de 
impressão comercial. 

 O Pontilhamento (Dithering) organiza os pontos 
em um padrão ou ângulo específico para 
maximizar a qualidade de imagem, dependendo 
do tipo de documento. 

 A Suavização de Imagem melhora a qualidade 
de imagem dos elementos na página que foram 
inicialmente desenhados a uma resolução mais 
baixa. 

 A Reprodução de Cinza controla se texto e linhas 
de arte são impressos em preto real ou criando-
se um preto de processo a partir de todas as 
quatro coresde toner. 

 O Gerenciamento de Cores Sem Barreira ajusta 
as cores na página impressa de modo que 
pessoas daltônicas possam distinguir 
com mais facilidade as cores em 
fotografias e em gráficos de pizza, por 
exemplo. 

 Nível de Zoom de 25% a 400% para fácil 
redimensionamento da imagem. 

 A Economia de Cor reduz 
automaticamente a quantidade de toner 
utilizada para imprimir imagens gráficas, 
ao mesmo tempo mantendo a densidade normal de caracteres de texto (texto em qualquer cor, não 
apenas em preto). O resultado é um texto claro e de fácil leitura combinado a cores vistosas, a um custo 
por impressão reduzido a aproximadamente metade (e por vezes até menos) daquele em cores integrais. 

Para maiores detalhes sobre essas características e recursos de driver, consulte os Guias de Usuário e o Guia de 
Características Comuns. 
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Simulação e Perfis de Cores 

Apesar de os recursos de manipulação de imagem e cor 
acessados através dos drivers, como de Balanceamento de 
Cores e Pontilhamento, sejam suficientes para a maioria das 
necessidades de impressão de escritório genérico, por vezes 
usuários sofisticados precisam de ferramentas mais poderosas 
com um controle maior sobre a qualidade de imagem para 
prova de pré-impressão e aplicações de correspondência 
precisa de cores, tais como layouts de embalagem, livretos e 
documentos com muitas imagens e tons de pele. 

A finalidade da simulação de cor e dos perfis de cores é 
controlar quão bem o Equipamento A replica a forma pela qual 
o Equipamento B reproduziria a mesma imagem utilizando uma 
tecnologia de impressão diferente (por exemplo, offset) ou uma 
impressora diferente (por exemplo, Hewlett Packard). As Ricoh 
SP C830DN e SP C831DN utilizam várias tabelas chamadas de 
dicionários de processamento de cor (color rendering 
dictionaries, ou CRDs) dentro de seus diversos drivers que 
contêm valores pré-configurados para o modo pelo qual 
diferentes equipamentos produzem cores particulares. Desta 
forma, as impressoras podem ser “ajustadas” para produzir 
uma saída que simule como uma imagem será impressa em 
sua reprodução final em um equipamento em particular. A SP 
C830DN/SP C831DN suporta diversos tipos de configurações 
de perfil e correspondência de cores para produzir a melhor 
qualidade de imagem possível para o trabalho em questão. O 
usuário pode optar pela configuração automática (Automatic, 
no destaque em vermelho) para deixar para a impressora a 
tarefa de determinar o melhor espaço de cor, ou pode 
selecionar manualmente dentre diversos perfis de cor pré-
configurados, dependendo se o documento é 
predominantemente composto de texto ou imagens 
fotográficas, se é uma apresentação com grandes gráficos e 
diagramas, se é destinado ao uso como uma gôndola, ou se o 
usuário deseja emular a saída de uma impressora a laser em 
cores de outra marca. 

Outro tipo de simulação de cor é o Perfil de Simulação CMYK, 
que simula os tons de cor obtidos quando se usa tinta para 
imprimir. Ele só é suportado pelo driver de impressora 
PostScript 3. Os usuários podem selecionar a partir do: 

 Perfil de Simulação CMYK US Offset: Fornece um perfil de cor que reproduz com precisão as cores 
produzidas utilizando-se tecnologia de impressão comercial baseada em tinta na América do Norte. 
Embora ele simule o padrão SWOP (Simulation for Web Offset Printing), é preciso ressaltar que não se 
trata do SWOP genuíno e não é oficialmente suportado pelo SWOP. 

 Perfil de Simulação CMYK Euroscale: Euroscale é o padrão industrial para reprodução CMYK utilizando-se 
tintas na Europa. Este perfil de cor reproduz com precisão as cores produzidas utilizando-se tecnologia de 
impressão comercial offset baseada em tinta na Europa. 
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 Perfil de Simulação CMYKJapanColor: Reproduz com precisão as cores produzidas utilizando-se 
tecnologia de impressão offset comercial baseada em tinta no Japão. 

 Perfil de Simulação CMYK PaletteColor: Este perfil simula a 
reprodução de cores do padrão PANTONE. Muitas das cores 
consistem em misturas personalizadas que são impressas 
separadamente a partir de cores de processo (CMYK). É impossível 
para qualquer impressora ser compatível com o espectro PANTONE 
completo. Entretanto, as Ricoh SP C830DN e SP C831DN podem 
reproduzir parte da paleta PANTONE utilizando este perfil. 

Suporte a PANTONE – Previsto para o 2º Trimestre de 2013 

Este perfil reproduz o Sistema de Correspondência PANTONE®, 
o padrão de referência para a definição de cores 
personalizadas em diversos setores que utilizam cores 
criativas, de artes gráficas e têxteis. PANTONE é utilizado em 
aplicações gráficas tais como o Adobe Illustrator, o Photoshop 
e o InDesign, bem como o QuarkXPress, o Macromedia 
Freehand e diversas versões doCorelDRAWe do Designer.Suas 
aplicações incluem a reprodução precisa de cores 
personalizadas para logotipos de empresas, livretos, tons de 
pele e embalagens. Muitas das cores consistem em misturas 
personalizadas que são criadas a partir das cores de processo 
(CMYK). Existem mais de 3.000 cores PANTONE e, embora 
seja impossível para uma impressora CMYK reproduzi-las 
todas, as Ricoh SP C830DN e SP C831DN são capazes de 
reproduzir um subconjunto de 1.089 cores definidas PANTONE 
neste modo. É este suporte que ajuda a Ricoh a posicionar 
estas impressoras como equipamentos de qualidade gráfica. 

Note que esta função não está disponível através dos drivers de impressora. A PANTONE criou um pacote de 
lançamento especial para a Ricoh que pode ser baixado a partir da página web da Ricoh. Essas paletas de cor são 
utilizadas quando se cria novos documentos dentro de aplicações específicas tais como aquelas mencionadas 
acima. Para que um usuário consiga a mais próxima correspondência possível de uma cor PANTONE a partir de um 
equipamento Ricoh, será preciso baixar essas paletas de cores para a aplicação e depois selecionar as cores a 
partir das paletas importadas, para criar seu design. 

A principal diferença entre o Perfil de Simulação CMYK PaletteColor e o Suporte a PANTONE é que o Perfil de 
Simulação CMYK Palette Color é utilizado quando o arquivo já foi criado em outro equipamento, possibilitando aos 
usuários obter a correspondência mais próxima (leia-se, simulação) das cores PANTONE utilizando sua impressora 
Ricoh. O Perfil de Cores Ricoh para Suporte a PANTONE é utilizando quando se cria um arquivo inteiramente novo. 
Neste caso, é preferível que o usuário importe genuínas paletas PANTONE para sua aplicação antes de criar um 
novo documento original e selecione as cores diretamente dos perfis PANTONE. 
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Controladora de Impressão, Memória e Interfaces 

As Ricoh SP C830DN e SP C831DN são baseadas na mesma versão da mais recente Controladora de Arquitetura 
GW+ da Ricoh, mas oferecem especificações de controladora ligeiramente diferentes. Embora seja quase 
idênticas em termos de funcionalidade, a controladora da SP C831DN suporta velocidades mais altas e oferece 
um HD padrão para lidar melhor com as necessidades de grupos de trabalho e departamentos maiores com 
complexos requisitos de arquivos e/ou impressão sob demanda. Fora este quadro, todas as especificações, 
opcionais e recursos de última geração da controladora são idênticos para ambos os modelos. 

Diferenças entre as Controladoras de Impressão 
Especificação/Modelo SP C830DN SP C831DN 

Tipo/Velocidade de CPU Intel Celeron-M @ 600MHz Intel Celeron-M @ 1GHz 
Capacidade de Memória Padrão/Máxima 512MB / 1.5GB de RAM 512MB / 1.5GB de RAM 
Unidade de Disco Rígido 250GB Opcional 250GB Padrão 

Controladora de Impressora 

A SP C830DN é equipada com uma CPU Intel Celeron de 600MHz que controla a impressora a 
uma velocidade nominal máxima de 45 ppm. 

A SP C831DN emprega uma CPU Intel Celeron de 1GHz mais poderosa para ser capaz de 
processar rapidamente os fluxo de dados recebidos para a impressão em ambientes de volume 
mais alto a velocidades de até 55 ppm. 

Estas velozes CPUs fornecem a velocidade necessária para processar múltiplos trabalhos em 
ambientes conectados em rede e a largura de banda necessária para lidar com os dados extras e os 
arquivo de maior tamanho associados à linguagem PostScript e às aplicações gráficas. Essas 
controladoras aproveitam o design comprovado de outras impressoras da Série SP e MFPs de última 
geração da Ricoh para suportar fluxos de trabalho profissionais com linguagens de descrição de 
página e fontes para usuários Windows e Macintosh, incluindo PCL 5c, PCL 6, XPS e genuíno Adobe 
PostScript 3. Além disso, essas controladoras oferecem diversas características avançadas de 
conexão à rede, ferramentas de fluxo de trabalho, utilitários de monitoramento de equipamento e 
recursos de proteção de dados e afins, tais como Criptografia de Dados de Impressão via IPP de 128/256 bits, 500 
Códigos de Conta de Usuários, @Remote e recursos de personalização de equipamento (ESA™) por padrão. A 
memória expansível, além de diversos opcionais de conectividade e de filtros de dados baseados em 
servidos/impressão Centralizada proporcionam a flexibilidade que agrega valor a clientes corporativos de alto 
volume. 

Memória: RAM 

Ambos os modelos SP C830DN e SP C831DN da Ricoh são fornecidos com 512MB de RAM como 
configuração de memória padrão, e podem ser atualizados até um máximo de 1,5GB de RAM. 
Essa alocação de memória proporciona o espaço virtual necessário à armazenagem de fluxos de 
dados recebidos para trabalhos de impressão procedentes de múltiplos usuários e será 
suficiente para a maioria das contas. 

A quantidade de RAM instalada exerce um impacto direto sobre o desempenho da impressora. Isso se aplica a 
qualquer dispositivo digital. Lembre-se a Unidade de Disco Rígido de 250GB (opcional na SP C830DN, padrão na 
SP C831DN) possibilita o escalonamento de trabalhos, a armazenagem de documentos, a Impressão Bloqueada, 
além de diversas funções de segurança. Os trabalhos de impressão efetivos são temporariamente armazenados 
em RAM. Algumas contas podem possuir aplicações que requeiram mais memória para processar eficientemente 
o trabalho, como os livretos de formato 2xCarta impressos em duplex, contendo muitas fotos e impressos em 
máxima resolução. Lembre-se de investigar os requisitos típicos tamanhos de página e de qualidade de saída 
durante suas visitas, para determinar a configuração de memória apropriada para atender as necessidades do 
cliente e fornecer o melhor desempenho. 
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Memória: Unidade de Disco Rígido 

A Unidade de Disco Rígido de 250GB é um equipamento padrão na SP C831DN e 
opcional para a SP C830DN. Na eventualidade da RAM ficar cheia, os trabalho de 
impressão adicionais são escalonados para o Disco Rígido, onde permanecem até a 
RAM tornar-se disponível. O HD também serve a uma grande quantidade de outros 
propósitos, incluindo: 

 Habilitar diversas funções relativas à segurança, tais como a armazenagem de Impressão Bloqueada, 
Impressão de Prova, Impressão Armazenada e/ou Impressão Pausada em memória. 

 Armazenagem de fontes adicionais no equipamento para acelerar a impressão e minimizar o tráfego de rede. 

 Armazenagem de código de Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) para executar aplicações de fluxo 
de trabalho específicos através da Arquitetura de Software Incorporado (Embedded Software Architecture™ - 
ESA) da Ricoh. Se o código para aplicações ESA for baixado para o HD, o slot de cartão SD ficará livre para 
outro recurso, como a impressão IPDS ou a impressão direta a partir de câmera PictBridge™. 

 Suporte a requisitos de arquivamento de documento local/impressão sob demandacom a capacidade de 
armazenar até 3.000 arquivos/9.000 páginas no total na Unidade de Disco Rígido de 250GB. 

Proteção de Dados do HD 

As informações armazenadas na Unidade de Disco Rígido são 
protegidas pela Unidade de Criptografia de HD que embaralha os 
dados armazenados na unidade, e pelo Sistema de Segurança com 
Sobregravação de Dados (DOSS) que destrói os dados gravados no 
disco rígido sobrescrevendo partições de disco com sequências 
aleatórias de 1s e 0s de modo que os arquivos não possam ser 
reconstruídos. 

Anteriormente disponíveis como opcionais separados, essas duas 
funções foram combinadas em um único cartão SD e agora são integradas como parte do HD de 250GB para uma 
proteção total dos dados da unidade de disco rígido. Assim sendo, a Criptografia de HD e a Sobregravação são 
padrão na SP C831DN e opcionais na SP C830DN. (Consulte a seção de Aperfeiçoamentos do Equipamento) 

Interfaces Padrão 

As Ricoh SP C830DN e SP C831DN são equipadas com quatro (4) interfaces padrão no painel 
traseiro para conexão a um PC host, a uma rede de área local (LAN) e a equipamentos externos: 

Ambos os modelos oferecem conectividade à rede por padrão, através da interface Ethernet 
10Base-T/100Base-TX. Simplesmente conecte a impressão à LAN via porta RJ-45 e todos os 
usuários conectados à rede e autorizados poderão compartilhar o equipamento. Os arquivos 
são transferidos à velocidade até 100Mbps para minimizar gargalos de rede em potencial. Em 
ambientes mistos (por exemplo, Windows e Mac), o recurso de Sensoriamento Automático / 
Mudança Automáticareconhece automaticamente o tipo de fluxo de dados recebido e comuta 
para a linguagem de descrição de página apropriada. 

A Interface USB 2.0 padrão proporciona uma conexão direta para controle de todo o tráfego 
através de um computador Windows ou Macintosh dedicado em ambientes de um único 
usuário e/ou lugares onde se deseje um controle estrito sobre a impressão e o acesso ao 
equipamento. A interface USB 2.0 oferece velocidades de transferência de dados de até 480 
Mbps para a rápida execução de todo e qualquer trabalho. Além disso, a porta USB é 
retroativamente compatível com o padrão v1.1 (12 Mbps), para uso com PCs mais antigos. 
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As Interfaces USB 2.0 Host Duplas também são padrão. Essas duas portas 
permitem conexão direta a dispositivos externos de terceiros, tais como um leitor de 
cartão magnético ou de proximidade para autenticação de usuário (ao lado) ou para 
impressão a partir de câmeras digitais compatíveis com PictBridge (requer o Cartão 
de Impressão Direta a partir de Câmera). 

Interfaces Opcionais 

Para maior flexibilidade na conectividade, os clientes podem instalar uma das interfaces opcionais a seguir de 
modo a atender seus requisitos de conectividade específicos. Note que a interface Gigabit Ethernet opcional deve 
ser substituída pelo cartão de interface 10/100Base-TX padrão, mas este inclui sua própria interface USB 2.0. 

Opcional Vantagens para o Cliente 
Gigabit Ethernet (1000Base-T) Tipo D  

 
 A distância máxima entre 

equipamentos é de 100 metros para 
Ethernet e de 5 metros para USB 2.0. 

 Suporta velocidade de 480Mbps e 
12Mbps para conexão USB. 

 Suporta a mais alta velocidade de transferência de dados 
possível da atualidade – 1.000Mpbs – além da conectividade 
em 10Mbps e 100bps. 

 Excelente solução de conectividade para ambientes com grandes 
arquivos, tais como milhares de registros de impressão 
Centralizada. 

 Seleciona automaticamente a velocidade de transferência de 
dados apropriada. 

 Desabilita as portas Ethernet e USB padrão, mas esta placa 
fornece sua própria porta USB 2.0. 

Interface Paralela IEEE 1284/ECP Tipo A  

 
 Fornece conexão direta a um PC via 

cabo paralelo. 

 A distância máxima entre 
equipamentos deve ser de 2,5 metros. 

 Permite aos usuários de tecnologia PC mais antiga conectar-se à 
tecnologia corrente via interface paralela bidirecional padrão. 

 As velocidades de transmissão de dados serão mais baixas, mas 
a disponibilidade da interface IEEE 1284 prolonga a vida do 
hardware computacional existente e ao mesmo tempo tira 
proveito das soluções de impressão mais recentes. 
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Opcional Vantagens para o Cliente 
LAN Sem Fio IEEE 802.11a/g Tipo L  

 
 Suporta as mais altas velocidades de 

transferência de dados da atualidade 
utilizando os protocolos “a” e “g”. 

 Compatibilidade retroativa com o 
padrão “b”, mais antigo. 

 As distâncias típicas para ambiente 
interno vão de 10 a 100 metros. 

 Desabilita a porta 10/100Base-TX 
cabeada. 

 Fornece mobilidade real de impressão com conexão sem fio 
imediata para múltiplos usuários de laptops móveis, 
simultaneamente. 

 A interface LAN Sem Fio IEEE 802.11a/g suporta os padrões 
mais recentes de conexão sem fio e as mais altas velocidades de 
transmissão de dados possíveis, até 54Mbps. 

 Elimina a necessidade de cabos em escritórios onde a instalação 
de cabeamento não é possível ou é muito cara, tais como 
edifícios mais antigos ou históricos, aqueles construídos com 
tijolos/pedras, etc. 

 Permite a escritórios em crescimento acrescentar funcionários 
sem instalar dispendiosos pontos de rede. 

 Excelente escolha para necessidades temporárias, tais como 
impressão local em convenções/eventos. 

 Protocolo de comunicação WPA/WPA2 (Wi-Fi Protect Access) 
para impedir que intrusos interceptem fluxos de dados sem fio. 

 

Slots Duplos de Cartão SD Padrão 

Dois (2) Slots de Cartão SD são disponibilizados por padrão no painel traseiro das Ricoh SP 
C830DN e SPC831DN. Estes slots proporcionam maior funcionalidade ao fornecer acesso à 
controladora para a instalação de opcionais de software carregados em cartões SD. Os próprios 
Cartões são os opcionais. 

O slot Superior é utilizado para a instalação de aplicações e funções expandidas; o slot Inferior é 
para serviços de Manutenção. Para informações específicas sobre a instalação de 
funcionalidade adicional de impressora via cartões SD, consulte o Guia de Software das Ricoh SP C830DN e SP 
C831DN. 

Uma vez instalado, algum software pode ser transferido diretamente para a Unidade de Disco Rígido de 250GB 
(caso esteja instalada) de modo a liberar um slot de cartão SD para outra função. 

Nota:As Ricoh SP C830DN e SPC831DN também são equipadas com uma interface USB 2.0 Host e Slot de Cartão 
SD integrados ao painel de operação frontal. Não se tratam de portas de rede e serão analisadas na seção 
Aperfeiçoamentos do Equipamento. 

Linguagens de Descrição de Página (PDLs), Fontes e Drivers 

As Ricoh SP C830DN e SPC831DN podem aceitar dados procedentes de computadores conectados rodando 
qualquer um dos mais populares sistemas operacionais da atualidade, Windows e Macintosh. A Ricoh também 
fornece suporte para Citrix, um popular padrão computacional baseado em servidor, assim como um filtro UNIX e 
genuínos opcionais IPDS para ambientes de impressão Centralizada com aplicações de impressão 
transacional/Centralizada, dados variáveis e ERP (consulte Sistemas Operacionais Cliente e de Rede). 
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Linguagens de Descrição de Página (PDLs) 

PDLs são conjuntos de regras de controlam como os computadores “falam” com impressoras e MFPs para 
descrever a aparência e a distribuição de texto e gráficos em uma página. As controladoras das Ricoh SP C830DN 
e SP C831DN entendem as linguagens mais populares atualmente em uso. Elas também possuem um recurso de 
Sensoriamento Automático / Mudança Automática simultâneos que permite às impressoras alternar 
automaticamente entre diversas linguagens e protocolos de rede dos fluxos de dados recebidos, de modo que 
possam suportar redes mistas (ou seja, Windows e Mac) sem a intervenção do administrador. 

As PDLs a seguir são padrão para as Ricoh SP C830DN e SP C831DN. As opções de resolução suportadas estão 
listadas para cada linguagem. 

Linguagem de Descrição de Página/Driver Resoluções Suportadas 

Emulações PCL 5c Padrão e PCL 6 (XL) 
PCL, ou Linguagem de Controle de Impressora (PrinterControlLanguage), é 
atualmente a linguagem de impressão mais utilizada em aplicações de escritórios 
genéricos. A PCL foi inventada pela Hewlett Packard para ser utilizada com seus PCs 
e impressoras. Ao longo do tempo, essa linguagem foi adotada por múltiplos 
fabricantes e tornou-se o padrão dominante para impressão em ambientes Windows. 

PCL 5c e PCL 6 são as versões mais recentes, e o suporte das Ricoh SP C830DN e SP 
C831DN permite que estas impressoras sejam perfeitamente instaladas em qualquer 
ambiente Windows existente compatível com HP/IBM. 

PCL 5c: 
300 x 300 dpi (Só P/B) 

600 x 600 dpi (1 bit) 
600 x 600 dpi (2 bit) 
600 x 600 dpi (4 bit) 

PCL 6 (XL): 
600 x 600 dpi (1 bit) 
600 x 600 dpi (2 bit) 
600 x 600 dpi (4 bit) 

1.200 x 1.200 dpi (1 bit) 

Adobe® PostScript® 3™ Genuíno + Impressão Direta de PDFpor Padrão 
PostScript 3 (PS3) é o padrão PDL de fato para todas as aplicações de editoração 
eletrônica e fluxos de trabalho gráficos avançados. O PS3 permite que usuários de 
Macintosh e UNIX com tamanhos de arquivo maiores e/ou necessidades específicas 
de manipulação de imagem imprimam nas Ricoh SP C830DN e SP C831DN com 
máximos controle qualidade de imagem. 

Instalado como parte da linguagem PostScript 3 opcional, o recurso de Impressão 
Direta de PDF permite aos usuários imprimir páginas Acrobat sem que seja preciso 
abrir a aplicação de software. A Impressão Direta de PDF eleva a velocidade de 
impressão e minimiza o tráfego de rede sem causar impacto na qualidade de imagem. 

600 x 600 dpi (1 bit) 
600 x 600 dpi (2 bit) 
600 x 600 dpi (4 bit) 

1.200 x 1.200 dpi (1 bit) 

Suporte a Driver XPS por Padrão 
XPS é o nome do driver otimizado para computadores utilizando o sistema 
operacional Windows Vista da Microsoft. Ele oferece uma aparência muito similar a 
de outros drivers e proporciona funcionalidade adicional para ambientes Vista, 
incluindo um modo que impede a edição do arquivo original por terceiros. 

Notas: 
• O driver XPS pode ser baixado gratuitamente a partir da página web da Ricoh. 
• O driver XPS não suporta ambientes Terminal Service ou Citrix, nem o recurso 

Classification Code. 

300 x 300 dpi 
600 x 600 dpi (1 bit) 
600 x 600 dpi (2 bit) 
600 x 600 dpi (4 bit) 
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Continuação 
Linguagem de Descrição de Página/Driver Resoluções Suportadas 

IntelligentPrinter Data Stream (IPDS)Opcional 
Esta linguagem é o padrão dominante em ambientes de impressão Centralizada. O 
suporte a IPDS permite que antigos sistemas de grande porte acessem MFPs digitais 
conectadas à rede para aplicações de linha de negócios com recuperação de erro em 
nível de página. A IPDS opcional é instalada em uma impressora Ricoh SP C830DN 
ou SP C831DN via Cartão SD. 

Somente a Ricoh oferece um opcional de IPDS genuíno, projetado em parceria com a 
IBM para uma conversão de dados precisa e aprovado para uso pela IBM com 
equipamentos Ricoh. 

300 x 300 dpi 
600 x 600 dpi (1 bit) 

 
Fontes 

Fontes são conjuntos de regras que instruem um equipamento de saída a desenhar 
caracteres de texto em um estilo específico. As Ricoh SP C830DN e SP C831DN 
reservam espaço em memória para armazenar diversos pacotes de fontes para uso 
com seus drivers de impressora PCL, PostScript 3, XPS e/ou IPDS e PDLs. A 
armazenagem de dados de fonte na controladora eleva a produtividade de impressão 
ao eliminar a necessidade da impressora de solicitar ao PC emissor as informações de 
fonte necessárias para o traçado de cada caractere. As Ricoh SP C830DN e SP C831DN 
são fornecidas com as fontes a seguir por padrão: 

 136 fontes Adobe PostScript 3 Tipo 1 Roman são incluídas para proporcionar 
excepcional desempenho de impressão e processamento de caractere em 
ambientes Macintosh e UNIX. 

 45 estilos de fonte PCL escalonáveis. 

 13 estilos de fonte Internacionais são incluídos para habilitar a 
impressão em idiomas que utilizam outros alfabetos – uma grande 
solução para empresas multinacionais que precisam traduzir e imprimir 
documentos para publicação em múltiplos idiomas por toda a Europa 
Oriental e o Oriente Médio. 

 Quando a Unidade IPDS está instalada, traz consigo 108 fontes Roman 
para suportar aplicações de impressão Centralizada. 

Drivers 

Os drivers de impressora são as telas de diálogo e janelas suspensas através das quais os usuários conectados 
selecionam comandos de impressão para cada trabalho. As características geralmente são organizadas em abas 
que agrupam funções correlatas para quantidade/configuração do trabalho, tipo de papel, qualidade de imagem 
seleções de acabamento (se houver) e outras características do documento. Portanto, o arquivo é produzido 
exatamente como o usuário deseja. As telas de driver e as funções disponíveis podem variar de acordo com a PDL 
selecionada e com o sistema operacional de rede ativo. 

Os drivers de impressora para as PDLs suportadas são incluídos no CD ROM fornecido com cada modelo e 
também podem ser baixados na página web da Ricoh. Diversos exemplos de telas de driver são fornecidos na 
página 55. 
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Tela de driver padrão 

 Configure quantidades até 999 

 Selecione o modo de saída (em Cores ou P/B) 

 Selecione intervalos, orientação e alceamento 
de página 

 Controle o tamanho/número de páginas por 
folha 

 Selecione abas e ícones para acessar 
características avançadas 

 

Configuração detalhada de trabalho 

 Configure o tipo de trabalho (Impressão 
Normal, Bloqueada, de Prova, etc.) 

 Defina um Código de Usuário para cada 
trabalho 

 Acesse a configuração avançada para 
qualidade de impressão e efeitos de imagem 

 Controle resoluções de impressão, suavização 
e pontilhamento 

 Gerencie a configuração de tipos de papel, 
origens, capas e impressão duplex 

 Altere opções de impressão 

 Gerencie o conteúdo de marcas d’água  

Pré-configuração de IU em Um Clique 

 Guia dedicada à configuração de 
armazenagem para múltiplos trabalhos 
comuns 

 Salve toda a configuração de impressão 
comum para tamanho, orientação, qualidade 
de imagem, tipo de mídia, quantidade de 
papel, etc., sob um único nome para a 
programação de trabalho em um clique. 
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Driver de Impressora Universal (UPD) Ricoh 

O Driver de Impressora Universal fornece um único driver avançado inteligente que pode ser utilizado por toda a 
frota de impressoras e MFPs Ricoh de seu cliente. O Driver de Impressora Universal simplifica o suporte a 
equipamento e reduz os custos de gestão sem sacrificar as características importantes para os seus clientes. 

 

Driver de Impressora Universal: Quando o equipamento alvo é uma máquina em cores, a interface de usuário 
muda automaticamente para refletir os recursos daquela máquina. 

Quando o Driver de Impressora Universal está instalado, as informações do equipamento são coletadas da 
impressora via comunicação bidirecional. Se ficar determinado que a unidade é um modelo aplicável, o driver 
mudará para a interface do equipamento alvo, refletindo suas características e opções. O usuário então programa 
um trabalho tal como qualquer outro. 

Os benefícios do Driver de Impressora Universal são: 

 Remove uma grande carga dos departamentos de TI ao eliminar a necessidade de suporte e de 
atualização de drivers de equipamentoespecíficos. 

 Reduz custos ocultos de suporte e abaixa o Custo Total de Propriedade ao reduzir o número de chamadas 
para a equipe do Helpdesk e ao tornar a gestão do equipamento mais fácil e mais funcional. 

 Disponibiliza aos usuários todos os recursos de impressão. Para os equipamentos mais novos o UPC 
fornece acesso à funcionalidade integral do equipamento, incluindo características e recursos de 
acabamento avançados. Para as máquinas mais antigas e a maioria dos equipamentos de terceiros, o 
UPD provê a máxima funcionalidade a partir de um conjunto de características de impressão genéricas e 
universais, incluindo papel, layout, qualidade de impressão, duplex, grampeamento, etc. 

 Proporciona uma melhor experiência de impressão para o usuário final através de uma interface de 
usuário consistente e da simplificação do processo de programação de trabalho para os usuários. 
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Editor de Driver de Impressora 

Esta é uma nova ferramenta de pré-
configuração de driver de impressora 
para PCs Windows que permitirá aos 
administradores definir e bloquear 
configurações de driver para usuários 
individuais. Em grandes contas com 
centenas de funcionários é difícil 
controlar custos quando todos os 
usuários têm acesso a todas as funções. 
Com esta ferramenta os administradores 
podem impor regras de impressão tais 
como impressão duplex, autenticação, 
restrição de uso de cor, e até mesmo 
“esconder” dos usuários determinadas características de modo a reduzir o TCO. 

Tabela de Função de Driver 

A maioria dos drivers de impressora para as PDLs suportadas está inclusa no CD ROM que acompanha as 
Impressoras a Laser em Cores Ricoh SP C830DN/SP C831DN. Diversas versões atualizadas, tais como os drivers 
XPS e Universais, podem ser baixadas na página web da Ricoh. 

A Tabela na página 58 resume a grande diversidade de características de impressão disponíveis para os usuários 
conectados ao acionarem qualquer um dos drivers de impressora suportados. 

Notas Relativas à Tabela de Funções de Driver (para a tabela na página 58): 
• O driver RPCS foi descontinuado. 
• O suporte a Windows 2000 foi descontinuado. 
• Mac Classic OS 8.6 – 9.2 foi descontinuado. 
• A Impressão de Borda a Borda não é equivalente a uma função de sangramento 

1: HD obrigatório. 
2: Função disponível no Mac OS 10.5 ou mais recente. 
3: A característica de “centralização” não pode ser selecionada a partir de um driver PCL. Contudo, o PCL possui 

essa característica como uma função original. Ao se imprimir com a característica de Redução/Ampliação 
(Zoom) do driver PCL, a saída será automaticamente centralizada. 

4: Se o HD não estiver instalado, essa função poderá ser selecionada a partir do driver PS (Mac), mas o trabalho 
será cancelado após a impressão com esta função. 

5: Essa função só está disponível quando “Preto e Branco” está selecionado. 
 

 

 

 

Personalizar

Padrão: P/B e duplex 

Bloquear: Tipo de trabalho = Impr.Bloqueada

Solicita ID de usuário e senha quando um 
trabalho é submetido para impressão. 
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PostScript 3 
Driver / Característica PCL 5c / 

PCL 6 Windows XP 
/ Vista / 7 

Mac OS X 
10.4 – 10.7 

Windows 
XPS 

Envio para Encadernação do Trabalho N N N N 
Envio para Servidor de Documentos N N N N 
Impressão de Prova/Bloqueada/Pausada/Armazenada S1 S1 S4 S1 
Impressão Programada PCL 6 S1 S2,4 N 
Impressão Armazenada / Impressão Armazenada e Normal 
(Compartilhada) 

S1 N N N 

Impressão Armazenada e Normal S1 S1 S4 S1 
Redução/Ampliação (Zoom/Escalonamento) S3 S S S 
Redução/Ampliação Centralização Só PCL 63 N N N 
Ajustar ao Tamanho do Papel S S S N 
Tipo de Máscara/Segurança de Dados para Cópia Só PCL 6 S N N 
Criptografia/Codificação S N N N 
Alceamento S S S S 
Layout (Múltiplas páginas em uma, Páginas por Folha) S S S S 
Pôster Só PCL 6 N N N 
Duplex S S S S 
Furação S S S S 
Grampeamento S S S S 
Marca d’água S S S N 
Impressão Sobreposta N N N N 
Cabeçalho/Rodapé N N N N 
Ajuste de Posição de Imagem N N N N 
Margens de União (encadernação) N N N N 
Folha de Rosto (Capa Dianteira) S N N N 
Capas Dianteira e Traseira S N N N 
Divisórias S N N  
Impressão de Página de Identificação S   N 
Divisão em Capítulos S N N N 
Divisão em Capítulos (Layout de Página) S N N N 
Divisão em Capítulos (Inserção de Página Única) S N N N 
Divisão em Capítulos (Inserção de Bloco de Páginas) S N N N 
Páginas Definidas pelo Usuário Só PCL 5c N N N 
Giro de 180 graus S S S S 
Impressão em Ordem Inversa Só PCL 6 S S S 
Não Impressão de Páginas em Branco N N N N 
Pontilhamento S S S N 
Economia de Toner N N N  
Sobreposição de Preto S S S N 
Reprodução de Cinza S S S S 
Simulação de Cor CLP Só PCL 5c S S N 
Impressão de Imagem Espelhada N S N N 
Impressão de Imagem em Negativo N N N N 
Impressão Borda a Borda S S S N 
Identificação de Usuário S S S S 
Código de Usuário S S S S 
Autenticação de Usuário S N N N 
Configuração de Limitação Só PCL 6 N N N 
Código de Classificação S N N N 
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Sistemas Operacionais Cliente e de Rede 

Além das linguagens que descrevem o conteúdo 
da página, telas de driver e aparência de fonte, 
também existem regras que controlam como os 
dados são transferidos de forma bidirecional 
entre diferentes tipos de PCs e servidores de 
rede, periféricos, MFPs e impressoras. Para que o 
PC de um usuário comunique-se com outro 
equipamento conectado, ambos devem suportar 
o mesmo conjunto de regras ou protocolos de 
comunicação de dados.As versáteis Ricoh SP 
C830DN e SP C831DN suportam várias 
plataformas computacionais e sistemas 
operacionais comuns a ambientes de escritório 
genérico para assegurar que todos os usuários 
conectados possam acessá-las com simplicidade 
plug-and-play.Os sistemas operacionais 
suportados para ambiente operacional são: 

 Windows XP, Vista, 7, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2 

 Mac OS X 10.4 - 10.7 

 Novell NetWare v 6.5 
(comgateway opcional da Novell) 

“Ambiente operacional” (Front Office) é um termo que se refere a aplicações de impressão típicas de escritórios 
genéricos – os tipos de trabalhos em que funcionários corporativos e de escritório imprimem a partir de seus 
computadores Windows ou Mac em uma impressora de grupo de trabalho de mesa ou compartilhada. Em geral 
estas são aplicações de impressão de página Microsoft Office, PDF e E-mail/Web. Os usuários de Windows e Mac 
simplesmente conectam os cabos de rede e baixam o driver de impressora apropriado para seus PCs a partir do 
CD-ROM da Ricoh SP C830DN/SP C831DN CD-ROM para iniciar a impressão. 

As Ricoh SP C830DN e SP C831DN também podem suportar o NetWare da Novell. O NetWare foi um sistema 
operacional de rede popular, desenvolvido inicialmente para aplicações simples de compartilhamento de arquivo 
na década de 80. Desde então ele evoluiu para o atual Open Enterprise Server (OES). A funcionalidade básica do 
NetWare acabou dando lugar para os protocolos de rede TCP/IP e IPX/SPX, mais eficientes e de uso mais 
amigável. Contudo, pelo fato de algumas redes preexistentes ainda utilizarem versões mais antigas do NetWare, a 
Ricoh fornece suporte para este SO. Os clientes precisarão providenciar seu próprio gateway NetWare, adquirido 
através da Novell. 
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Impressão de Linha de Negócios 

Para ambientes maiores, contas globais ou vendas de frota, as Ricoh SP C830DN e SP C831DN são compatíveis 
com Citrix, o Filtro UNIX Ricoh, e um genuíno opcional IPDS que lhes permite servir também em aplicações de 
impressão de “ambiente operacional” ou de “linha de negócios”, deste modo agregando mais valor à sua solução. 

Além disso, as Ricoh SP C830DN e SP C831DN agora estão inclusas 
no SAP Vendor Program (Programa de Fornecedores SAP). 
Atualmente a SAP detém a parte do leão do mercado de software 
ERP, juntamente com Oracle e JD Edwards. A arquitetura SAP R/3 é 
composta de sistemas cliente de aplicação e servidores de bancos 
de dados. As soluções SAP focalizam principalmente o 
processamento de dados, em vez da saída do documento. Assim 
sendo, muitos recursos de impressora não são suportados em 
ambientes SAP R/3 típicos. A participação da Ricoh no Programa de 
Fornecedores SAP permitirá o desenvolvimento de Tipos de Equipamentos Personalizados, de middleware que 
permitirá a clientes SAP R/3 selecionar e utilizar características avançadas de driver e de opcionais de hardware 
das Ricoh SP C830DN/SPC831DN.  

Suporte a Citrix 

Citrix XenApp (outrora Presentation Server 
e, ante disso, MetaFrame) é um padrão 
computacional baseado em servidor muito 
popular em ambientes classe empresarial. 
Ele roda “em cima” do Windows XP, 
Windows Server 2003/R2 e Windows 

Server 2008. Ele permite aos administradores de TI instalar 
e controlar o acesso ao software a partir de um servidor 
central que atua como um hub. As aplicações não são 
carregadas em PCs individuais; em vez disso ela são 
armazenadas no servidor e apresentadas a usuários 
individuais conforme o necessário, quando eles abrem a 
aplicação em seus computadores conectados à rede. Isso 
contribui para a segurança dos dados e libera a equipe de TI 
da tarefa de instalar/atualizar software em equipamentos 
individuais. Este modelo também reduz as despesas de 
hardware, por eliminar a necessidade de poderosos 
equipamentos de mesa para rodar aplicações localmente – em vez disso, eles são substituídos por terminais 
cliente, menos dispendiosos. Contudo, este modelo computacional possui uma grande limitação: os usuários de 
Citrix não são capazes de utilizar muitas das avançadas características de impressão disponíveis em 
equipamentos conectados, como impressão duplex, acesso a origens de papel adicionais, ou a impressão de 
documentos armazenados em uma unidade de disco rígido (caso esteja configurada). 

Para resolver este problema e permite que equipamentos Ricoh sejam instalados em ambientes Citrix, a Ricoh 
desenvolveu a aplicação Device Option Utility for Citrix (Utilitário Opcional de Equipamento para Citrix), que 
permite aos usuários descobrir e acessar todas as características de impressora disponíveis, tornando assim as 
Ricoh SP C830DN e SP C831DN opções viáveis para ambientes computacionais e contas globais baseados em 
servidor. 

O DeviceOptionUtility for Citrix pode ser baixado gratuitamente na página http://www.ricoh-usa.com/downloads. 

Modelo de Rede Tradicional 

Modelo Computacional Baseado em Servidor 

Aplicações armazenadas 

Aplicações armazenadas
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Suporte a Filtro UNIX Ricoh 

Enquanto o Microsoft Windows (e em menor escala o Macintosh OS X)domina o mercado de SO cliente ou de 
“ambiente operacional”, as soluções UNIX e Linux são amplamente aceitas em aplicações de SO baseadas em 
servidor, “ambiente administrativo” ou “linha de negócios” (não Windows), tais como faturamento de cliente, 
extratos mensais de cliente, relatórios de vendas e estoque, folha de pagamentos, etc. 

O Filtro UNIX Ricoh suporta muitos tipos de UNIX, permitindo que computadores de grande porte classe 
empresarial tirem proveito da impressão a laser em cores em folhas soltas de papel comum, com acesso completo 
a características de manipulação de imagem e de documento, tais como duplex e acabamento. 

O Filtro UNIX Ricoh é o elo que falta entre linguagens computacionais antigas e as tecnologias de impressão a 
laser mais eficientes da atualidade. Conforme ilustrado neste exemplo de fluxo de trabalho de impressão host, 
sem este filtro o sistema UNIX ainda pode ser capaz de imprimir no equipamento alvo, mais quaisquer 
características avançadas disponíveis para os usuários através do driver não serão suportadas. O Filtro UNIX Ricoh 
permite ao sistema host “enxergar” os recursos de duplex e acabamento, além dos suprimentos de papel 
opcionais da impressora alvo Ricoh SP C830DN ou SP C831DN. 

Enviar volumes de 
impressão para as mais 
recentes impressoras 
digitais de alta velocidade 
em vez antigas e 
barulhentas impressoras de 
linha de matriz de pontos 
permitirá aos clientes de 
impressão host poupar 
dinheiro, elevar a 
velocidade de impressão e 
a produtividade, assim 
como produzir saída de 
qualidade idêntica a de 
outras áreas da empresa, 
tais como documentos ERP 
(Enterprise Resource 
Planning). ERP é um termo 
reconhecido no setor para o 
amplo conjunto de 
atividades suportadas por 
software de aplicação de múltiplos módulos que ajuda a gerenciar partes importantes da retaguarda da empresa – 
tais como logística, planejamento de produto, aquisições, estoque, interação com o fornecedor, serviço ao cliente, 
rastreamento de pedidos, etc. Além disso, é possível adicionar software de gestão Financeira e de Recursos 
Humanos para lidar com outras funções da empresa. A demanda pela adoção desses tipos de ferramentas de 
gestão de recursos aumenta a cada ano, e essas soluções permitirão que você capte novos negócios com as 
impressoras Ricoh SP C830DN e SP C831DN. 

 

 

 

Sem Filtro Unix 

Com Filtro Unix 

PC 
Cliente 

PC 
Cliente 

Servidor Sun / HP-
UX / Linux/AIX 

Servidor Sun / HP-
UX / Linux/AIX 

Equipamento reconhecido 
pelo servidor 

Equipamento efetivamente 
no escritório 

Saída Simplex

Equipamento reconhecido 
pelo servidor 

Equipamento efetivamente 
no escritório 

Saída Duplex 
Grampeada 
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O Filtro UNIX Ricoh e outros utilitários de conversão estão disponíveis para os ambientes listados abaixo. Copie e 
cole esta URL e seu navegador para baixa-los gratuitamente em http://www.ricoh-usa.com/downloads/. 

Plataformas UNIX Suportadas 
Sun Solaris 2.6, 7, 8, 9, 10 
HP-UX 10.x, 11.x, 11i v2, 11iv3 
RedHat Linux Enterprise 4/5/6 
SAP R/3 
SCO Open Server 5.0.6, 5.0.7, 6.0 
IBM AIX 5L version 5.3/6.1/7.1 
 

Impressão IPDS (IntelligentPrinter Data Stream) Genuína Opcional 

IPDS é uma linguagem de descrição de página especializada desenvolvida pela IBM para uso com suas soluções 
computacionais baseadas em servidor AS/400 e InfoPrint (agora chamadas de sistemas “Série i” e “Série z”). A 
maioria das principais corporações em todo o mundo adotou esta linguagem proprietária para aplicações 
essenciais, tais como recursos humanos, folha de pagamentos e sistemas de contabilidade, gestão de vendas, 
logística, estoque, etc. A Ricoh estima que mais de 750.000 servidores IBM AS/400 foram instalados em mais de 
150 países desde 1998. 

O grande investimento e os terabytes de dados armazenados nestes poderosos e envelhecidos sistemas 
computacionais tornam quase impossível para as empresas desfazer-se deles em favor de soluções de servidor 
mais modernas – daí o termo bastante empregado nessas circunstâncias: “legacy” (legado, herança). Assim, se o 
ambiente computacional existente e os fluxos de dados de ambiente administrativo obrigatoriamente não sofrerão 
mudanças, a única maneira de migrar de uma tecnologia de impressão ultrapassada é através da adaptação dos 
próprios equipamentos de saída. Foi exatamente isso que a Ricoh fez com o novo IPDS Opcional Tipo 830 e a SP 
C830DN/SPC831DN. 

Os sistemas IBM AS/400 enviam dados em formato EBICDIC (ExtendedBinaryCoded Decimal InterchangeCode), 
que podem ser recebidos e impressos diretamente por impressoras de linha ou impressoras especiais que 
suportam essa linguagem. Contudo, soluções de escritório mais modernas tais como as Ricoh SP C830DN e SP 
C831DN suportam a linguagem de impressora ASCII (American Standard Code for InformationInterchange) e não 
são capazes de receber fluxos de dados EBICDIC. Exemplos de fluxos de dados EBICDIC da AS/400 incluem o SCS 
(Sequência de Caracteres SNA), AFPDS (Fluxo de Dados de Impressão de Função Avançada) e IPDS (Fluxo de 
Dados de Impressora Inteligente). Faz-se necessárioum tradutor (uma forma de converter o fluxo de dados) entre 
um sistema AS/400 que utiliza um desses formatos e uma impressora ASCII. 

Os engenheiros da Ricoh desenvolveram uma ferramenta de 
conversão de fluxos de dados IPDS que armazenada todo o 
software necessário para transformar dados de impressão 
host EBICDIC em dados ASCII. O código é instalado e embutido 
na controladora da impressora via Cartão SD. Isso permite às 
Ricoh SP C830DN/SP C831DN aceitar dados diretamente de 
sistemas AS/400 baseados em IPDS. Nenhuma “caixa de 
impressão” ou servidor externo é necessário. 
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Como uma solução IPDS “genuína” integrada ao código fonte IBM original, o IPDS opcional da Ricoh proporciona uma 
interpretação mais precisa dos dados IPDS. Isso significa menos erros e maior rapidez no processamento de arquivos 
em relação às emulações. Além disso, na condição de um parceiro da IBM, seus clientes podem contar com a rápida 
solução de problemas e atualizações nas horas certas, graças à estreita relação entre a IBM e a Ricoh. 

 

O IPDS opcional também suporta impressão IMB 
(Intelligent Mail Barcode, ou Código de Barras de 
Correio Inteligente) desenvolvida pelo Serviço Postal 
Americano (USPS – United States Postal Service) 
para suportar aplicações de postagem em massa e 
de “transpromo” (transacionais + marketing 
proativo). O IMB oferece uma alternativa mais eficaz 
aos códigos de barras existentes, elevando a 
quantidade de informações, habilitando recursos de 
rastreamento mais abrangente e acelerando o 
processamento através do fluxo de correspondência. 
Os clientes que utilizam este código de barras 
recebem descontos em suas postagens, pois ele 
pode ser lido por um equipamento de classificação 
automática em centrais de classificação postal. 

Para maiores informações sobre a solução de impressão Centralizada apropriada para as necessidades de seu 
cliente, converse com o seu gerente de vendas e com a equipe de suporte técnico. 
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APERFEIÇOAMENTOS DO EQUIPAMENTO:  
APRIMORAMENTO NAS RICOH SP C830DN E SP C831DN 

Nas novas SP C830DN e SP C831DN a Ricoh atualizou diversas áreas de desempenho do equipamento para 
atender as necessidades em constante evolução do cliente atual, preocupado com questões ambientaise de 
qualidade. Alguns desses aprimoramentos são um subproduto da implementação da nova Controladora de 
Arquitetura GW+; outros são aprimoramentos que migraram de outras impressoras e MFPs de última geração do 
Grupo Família Ricoh. Esta seção analisa alguns destaques dessas novas características e acessórios. 

Velocidades de Saída Mais Altas 

Ambas as Ricoh SP C830DN e SP C831DNfornecem um aumento bruto de5ppm na velocidade máxima de 
impressão contínua para impressões em preto e branco e em cores para elevar a produtividade global e oferecer 
um melhor suporte às necessidades de ambientes de alto volume. 

Série SP C820DN 
40/40-ppm 

 
Série SP C821DN 

50/50-ppm 

 

Série SP C830DN 
45/45-ppm 

 
Série SP C831DN 

55/55-ppm 

 
Velocidades máximas de 600 x 600 dpi em papel tamanho Carta de 75g/m2. 

Painel de operação LCD com Tela em Cores Sensível a Toque 

Uma das melhorias mais notáveis é a mudança para um painel de operação mais amigável com tela sensível a 
toque, conforme encontrado em muitas MFPs Ricoh. Enquanto a Série SP C820DN/SP C821DN oferecia um 
display de 4 linhas e teclas correspondentes, as novas SP C830DN/SP C831DN são equipadas com um display de 
4,3 polegadas em cores personalizável e sensível a toque. Os destaques deste painel de operação e suas 
vantagens para o cliente incluem: 
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 Uma tela em cores de 4,3 polegadas sensível a toque 
exibe com clareza o estado do equipamento e dos 
suprimentos. A tecnologia da tela sensível a toque torna 
a operação da impressora similar à das MFPs Ricoh, 
reduzindo curvas de aprendizado e requerendo menos 
etapas para configurar e programar a impressora, inserir 
Códigos de Usuário e senhas de Impressão Bloqueada, 
bem como selecionar trabalhos armazenados na 
memória. A SP C830DN e a SP C831DN agora suportam 
telas animadas de orientação de usuário para desfazer 
atolamentos de papel e erros de impressora, tal como 
nossas MFPs. 

 A tecla Check Status (Verificar Estado) permite aos 
usuários visualizar com um só toque o estado da 
máquina e dos suprimentos, a atual lista de trabalhos e 
o histórico de trabalhos. 

 Uma nova tecla Home (Início) permite que se retorne à 
tela inicial a qualquer momento com apenas um botão, 
e a tela Home pode ser personalizada com até 72 
ícones nomeados de atalho de trabalho e de função. A 
tela reserva espaço para exibir o nome ou o logotipo da 
empresa no canto superior direito. 

 Teclas de um toque permitem aos usuários inserir 
códigos de loginrapidamente, acessar menus de 
ferramentas de usuário (User Tools) e colocar ou retirar 
a impressora do modo de repouso (Sleep). 

 Pressione a tecla SimpleScreen (Tela Simples) para 
mudar o layout a tela inicial (Home) e exibir texto e 
ícones maiores, facilitando a programação da 
impressora para os usuários com deficiência visual. 
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Portas para Impressão a partir de USB/Mídia SD Integradas ao Painel de operação 

A capacidade de imprimir documentos e imagens armazenados em 
unidades USB de memória flash e cartões SD é um dos principais 
aprimoramentos oferecidos pelas SP C830DN/SP C831DN. 

A porta para Unidade Flash USB 2.0 e o slot de Cartão SD no painel 
frontal são padrão; ambos são embutidos no lado direito do painel de 
operação. Trata-se de um aperfeiçoamento providencial para usuários 
móveis e representantes de vendas externos que precisam passar pelo 
escritório para imprimir rapidamente um documento ou fotografia e por 
novamente o pé na estrada. 

A impressão a partir de câmeras digitais compatível com a tecnologia 
PictBridge também é possível conectando-se uma câmera à impressora 
via cabo para a porta USB Host localizada no painel de operação ou no 
painel da controladora traseiro. A Impressão Direta a partir de Câmera 
Tipo J opcional deve ser instalada em um dos slots de Cartão SD no 
painel traseiro da impressora de modo a habilitar a impressão PictBridge. 

Conveniente Impressão Sem Driver 

Os usuários podem imprimir arquivos PDF, JPEG e TIFF sem iniciar um 
PC, abrir uma aplicação ou ativar um driver. Em vez disso, os usuários 
inserem o dispositivo de memória e selecionam a opção “Print 
fromMemoryStorageDevice” (Imprimir a partir de um Dispositivo de 
Memória). Uma lista de arquivos surge no painel de operação e o 
usuário seleciona os arquivos a serem impressos diretamente na tela 
sensível a toque. A configuração detalhada pode ser visualizada e 
miniaturas podem ser exibidas para facilitar a seleção de imagem 
durante a busca pelas fotos armazenadas em cartões SD de câmeras digitais. Se a autenticação estiver habilitada, 
os usuários poderão inserir seu nome de usuário e senha de login para imprimir a partir de dispositivos externos. 

A impressão a partir de USB é um recurso que foi solicitado por clientes em escolas, bibliotecas, hotéis, centros de 
conferencia e lojas copiadoras em espaços públicos ou compartilhados com populações de usuários em trânsito, 
bem como empresas em geral. A adição deste recurso nivelará o campo de jogo contra diversos concorrentes que 
já o oferecem. 

Impressão Avançada de Mídia 

Embora a função de impressão a partir USB/Cartão SD não seja nova para a Ricoh, as SP C830DN/SP C831DN 
representam a primeira vez em que essa tecnologia é oferecida por padrão em uma impressora a laser em cores 
formato 2xCarta/A3. Além disso, a Controladora de Arquitetura GW+ proporciona uma funcionalidade adicional 
para esta conveniente característica de impressão: 

 Pré-visualização Antes da Impressão: Um toque no botão 
Preview após selecionar um arquivo armazenado em uma 
unidade USB flash ou cartão SD exibe uma imagem em 
miniatura do arquivo para confirmação de seu conteúdo na 
eventualidade de os nomes de arquivo não serem suficientes 
para se distinguir imagens. A pré-visualização é exibida com a 
atual configuração de impressão aplicada. 
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 Seleção de múltiplos arquivos: Os usuários podem optar por 
imprimir combinações de arquivos JPEG, TIFF e PDF na 
mesma operação caso as imagens estejam armazenadas na 
mesma pasta no dispositivo de memória portátil e todos os 
arquivos totalizem um máximo de 1GB de memória. 

 Mais opções de configuração de impressão disponíveis: Os 
usuários agora dispõem de novas opções de impressão, 
incluindo a capacidade de imprimir livretos a partir de um 
arquivo PDF armazenado em memória USB e de selecionar 
tamanhos papel e modos de acabamento. 

Sistema de Fusão de Aquecimento Direito com Partida Rápida (QSU-DH) 

A SP C830DN e a SP C831DN empregam uma tecnologia de fusão aprimorada que acelera o aquecimento e os 
tempos de recuperação, ao mesmo tempo utilizando menos energia e possibilitando à impressora trabalhar com 
uma gama mais ampla de mídia. 

A geração anterior de impressoras universais da Ricoh utilizava Aquecimento por Indução (InductionHeating, IH) 
com um rolete fino para fundir toners ao papel através de calor e pressão. Embora se trate de um 
aperfeiçoamento de tecnologia existente, a Ricoh agora leva essa tecnologia de fusão a um nível mais alto. 

 
Fusão IH Série SP C820DN/SP C821DN Fusão QSU-DH SP C830DN/SP C831DN 

 

O sistema de Aquecimento Direito com Partida Rápida (Quick Start Up DirectHeating, QSU-DH) substitui o rolo de 
fusão por uma fina correia de fusão em torno do aquecedor. Uma vez que a correia de fusão é muito mais fina que 
o rolo, menos eletricidade é necessária para aquecê-la até a temperatura de operação. Essa tecnologia não 
apenas contribui para reduzir valores TEC, como também reduz significativamente os tempos de aquecimento e de 
recuperação em relação às unidades mais antigas. 

Série SP C820DN 
50 segundos ou menos 

 
Série SP C821DN 

35 segundos ou menos 

 

Série SP C830DN 
29 segundos ou menos 

 
Série SP C831DN 

25 segundos ou menos 

Além disso, ao se adotar uma Plataforma Reta de Fusão, a fusão é executada contra uma superfície vertical sem 
qualquer desigualdade pressão no rolo de Pressão, o que significa menos dano/enrugamento do papel. Isso 
causará um impacto positivo na qualidade de impressão de envelopes. 

 

Rolo de 
Fusão 

Mola IH 
Rolo de 
Pressão Correia de Fusão Plataforma Reta de Fusão

Aquecedor Rolo de 
Pressão
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Maior Unidade de Disco Rígido de 250GB com Criptografia e Sobregravação de Dados por Padrão 

Enquanto a geração anterior de impressoras a laser em cores universais ofereciam um 
HD de 80GB (opcional na Série SP C820DN, padrão na Série SP C821DN), as novas 
SP C830DN e SP C831DN são equipadas com um HD muito maior de 250GB para 
maior capacidade de armazenagem de documentos locais ou de impressão sob 
demanda (opcional na Série SP C830DN, padrão na Série SP C831DN). 

As novas SP C830DN e SP C831DN são capazes de armazenar até 3.000 arquivos com um máximo de 1.000 
páginas por arquivo, ou um total de 9.000 páginas na Unidade de Disco Rígido. Os documentos são enviados para 
o HD da impressora quando os usuários selecionam o modo de Impressão Armazenada / Bloqueada / Pausada / 
Programada no driver da impressora ativa. 

Criptografia e Sobregravação de Dados Padrão 

Uma das maiores áreas de aprimoramento para os recém 
lançados mecanismos de impressora e MPF Ricoh diz respeito 
aos recursos de proteção de dados da unidade de disco rígido 
como parte do conjunto de características padrão de HD. As 
funções anteriormente encontradas na Unidade de Criptografia 
de HD e no DOSS (DataOverwriteSecurity System), ambos 
opcionais, agora são pré-carregadas em cada HD na condição 
de recursos padrão. 

 A Unidade de Criptografia de HD embaralha os dados armazenados na Unidade de Disco Rígido de 
250GB. Essa função protege os dados do trabalho de impressão e outras informações armazenadas no 
disco rígido embaralhando os bits, tornando-os ilegíveis para qualquer um que tente remover ou acessar 
os dados armazenados. 

 O Sistema de Segurança por Sobregravação de Dados (DOSS) destrói os dados criados durante o 
processamento de trabalhos no HD sobregravando-os por meio de uma dentre duas configurações de 
sincronização: 

• Apagamento Automático de Memória: Baseado em evento – após a conclusão de cada trabalho. 

• Apagamento de Toda a Memória: Lote – destrói todo o conteúdo, incluindo quaisquer informações 
no Catálogo de Endereços, códigos de usuário, fontes adicionais ou aplicações SDK baixadas para o 
equipamento, sempre que o equipamento mudar de lugar ou for desativado. 

Os dados são destruídos utilizando-se um dentre três métodos de sobregravação: Método NSA, Método DoD ou 
Sobregravação Aleatória de Dados. Cada um deles utiliza um algoritmo diferente que grava sequências aleatórias 
de 1s e 0s sobre os dados existentes. O DOSS torna incrivelmente difícil para qualquer um reconstruir imagens ou 
arquivos previamente gravados no HD. Inicialmente concebido para atender requisitos do governo, militares e 
contas globais para a segurança de documentos, o DOSS é utilizado para agregar valor para os clientes com todos 
os tipos de documentos essenciais que requerem proteção contra vazamentos e distribuição não autorizada e/ou 
devem estar em conformidade com o HIPAA ou com outras normas de segurança da informação. 
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Sensor Eco Night 

Para acentuar ainda mais seu posicionamento ecológico, o 
painel de operação das SPC830DN/SP C831DN é equipado 
com um Sensor Eco Night (no destaque em vermelho). Este 
olho eletrônico mede a quantidade de luz em um aposento e 
desliga a impressora ou a coloca em modo de Repouso 
quando o aposenta escurece após um período de tempo 
especificado pelo usuário. 

O Sensor Eco Night poupa energia e evita que os usuários se 
esqueçam de desligar a impressora à noite. Além de controlar o tempo para o desligamento da impressora (1, 5, 
15, 30, 60 ou 120 minutos após o nível de escuridão especificado para o aposento ter sido atingido) os usuários 
podem determinar se as impressoras são desligadas ou entram em modo de Repouso e gerenciar o limiar para a 
detecção de claridade/escuridão no qual a impressora inicia a contagem para o desligamento. 

Existem cinco níveis de claridade do aposento, sendo o 1º o padrão. 

Nível de Escuridão Nível de Claridade (Lux) A Impressora se Desliga no Nível de Luz Ambiente do 
Aposento Equivalente a: 

1 0,4 Muito Escuro – Equivalente a uma noite de lua cheia 
2 1,2  
3 2,4 Escuro – Equivalente a uma sala de cinema 
4 11,8  
5 75,0 Equivalente ao interior de um edifício ao entardecer 

 
Maiores Versatilidade e Capacidade de Mídia 

As novas SP C830DN e SP C831DNoferecem diversas melhorias em sua capacidade e 
recursos de manejo de mídia, em relação às suas predecessoras. 

 Cada origem de mídia agora aceita estoques de 52 – 256 g/m2 (exceto a nova 
LCT Lateral de 1.200 folhas). Além disso, os usuários agora podem alimentar 
envelopes a partir de bandejas internas, bem como da bandeja de alimentação 
manual. 

 A Bandeja de Alimentação Manual agora suporta maior gramatura de mídia, de 
52 – 300 g/m2para impressão em materiais muito pesados. 

 O nível máximo de alimentação de papel foi elevado para 4.400 folhas com a 
adição da nova Bandeja de Alta Capacidade Lateral de 1.200 folhas. Este 
opcional pode ser configurado com a Unidade de Alimentação de Papel (PFU) 
550 x 2 ou LCT de 2.000 folhas para minimizar interrupções em ambientes de 
alto volume. 

 A antiga Unidade de Acabamento de Livretos de 1.000 folhas foi substituída pela 
nova Unidade de Acabamento de Livretos de 2.000 folhas. Este opcional não 
apenas fornece o dobro da capacidade de estocagem, como também suporta a 
produção de livretos maiores, grampeados na dobra – até 15 folhas (60 páginas 
no total) –enquanto que os livretos produzidos pela Unidade de Acabamento de 
Livretos de 1.000 folhas possuíam um máximo de 10 folhas (40 páginas). 
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Maiores Rendimentos para Todas as Quatro Cores do Cilindro Fotocondutor (OPC) 

Aprimoramentos internos dos cilindros OPC permitiram à Ricoh elevar a vida 
útil de 40.000 para 60.000 impressões por unidade de Cilindro OPC. Isso 
reduzirá o período de inatividade e a manutenção, além de contribuir para 
um baixo custo total de propriedade global. 

 

 

 

Configuração de Cota/Limite de Conta 

Esta função ajuda a reduzir os custos de produção de documentos ao permitir que administradores especifiquem 
limites nos volumes de impressão que grupos ou usuários individuais podem produzir em uma máquina. Quando 
qualquer modo de autenticação (Básico, Windows, LDAP ou Código de Usuário) está ativo, os usuários precisam 
identificar-se. Os volumes são então verificados em relação aos históricos de trabalho para determinar se o que 
resta da cota do usuário é suficiente para concluir a tarefa. (Somente SO Windows). 

A Configuração de Cotas contribui para um TCP mais baixo ao 
limitar o abuso, reduzir a impressão desnecessária e, no mínimo, 
aumentar a conscientização ambiental dos usuários ao 
determinar o que/quanto imprimir. Usuários e administradores 
podem verificar facilmente os volumes acumulados no painel de 
operação ou via Web Image Monitor. 

Os administradores podem especificar diferentes limites de 
quantidade de página, entre “0” e “200” por tipo de trabalho e 
tamanho de papel. Os administradores também podem 
estabelecer um volume máximo de páginas para cada usuário, 
entre 0 e 999.999. 

Além disso, os administradores também podem decidir se um 
trabalho deve ser interrompido quando o limite máximo é 
alcançado, ou se pode ser concluído antes da interrupção. Por 
fim, os administradores podem verificar, imprimir ou zerar listas 
de contadores utilizando o Web Image Monitor ou acessando o 
recurso de Configuração de Cota (Quota Setting) no painel de 
operação. 
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Design Estilo I 

Basta olhar para a SP C830DN e a SP C831DN para perceber que 
essas novas impressoras a laser em cores são externamente muito 
diferentes em relação às suas predecessoras. Com base no design 
implementado para as MFPs a laser em cores formato Ofício/A4 
recentemente apresentadas (a Série Aficio MP C300/C400 da Ricoh, 
a Série LD130C/LD140C da Lanier e a Série C230/C240 da Savin), 
bem como nas novas MFPs a laser monocromáticas formato 
A3/2xCarta MP 2352/2852/3352/4002/5002/6002/7502/9002, 
a SP C830DN e a SPC831DN incorporam o novo design de 
identidade de produto Ricoh, o Estilo “I”. No caso, “I” representa as 
qualificações do equipamento – Inteligente, Inovadore Integrado. 

A unidade principal das SP C830DN/SP C831DNpossui um design em forma de cubo simples que integra uma 
alimentação de papel de 3.200 folhas, uma bandeja de saída de 500 folhas e duplex automático padrão no 
espaço original ocupado pela máquina. 

A combinação de branco neutro e cinza escuro corresponde àquela de outras peças de equipamento de escritório 
e integra-se facilmente ao ambiente de qualquer escritório. A cor cinza escuro é empregada para unificar 
componentes que compõem as principais áreas de operação pelo usuário final: neste caso, o painel de operação, 
a área de saída superior e qualquer bandeja de saída de acabamento. 

Tela de Informações – Indicador Ecológico 

A tela do Indicador Ecológico padrão ajuda a aumentar a conscientização sobre o impacto que cada usuário exerce 
sobre o ambiente como uma função da quantidade de páginas e do tipo de trabalhos que ele(a) produz. 

A Tela de Informações ilustrada ao lado pode ser 
programada para ser exibida sempre que um usuário faz 
o login, ou após o equipamento recuperar-se de uma 
condição de reinicialização ou do modo de economia de 
energia. 

A tela contém informações sobre os volumes totais e os percentuais de recursos economizados ao se habilitar a 
impressão duplex, a impressão de múltiplas páginas em uma única folha, ou os modos de redução de imagem, 
para o período. Quando a taxa de redução da quantidade de papel é de 76% ou mais, o pequeno ramo verde 
ilustrado (no destaque em vermelho) começa a florescer. Os volumes podem ser comparados aos do período 
anterior para ilustrar as tendências de uso. Os administradores podem programar as datas de início e de término 
de qualquer período para analisar o volume para cada usuário. Também há espaço para uma mensagem do 
administrador, com o intuito de enfatizar as políticas de impressão da empresa e lembrar os usuários para que 
reduzam as emissões de carbono. 
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CARACTERÍSTICAS ANTIGAS DE IMPRESSORA / CONEXÃO À REDE 
A SP C830DN e a SP C831DN são construídas sobre a base sólida da comprovada tecnologia de processamento 
de imagem de múltiplos bits da Ricoh e no design do mecanismo de quatro cilindros conjugados. As controladoras, 
apresentando a versão mais recente da principal plataforma de Arquitetura GW+ da Ricoh, possuem muitas das 
características de segurança, de impressora e de conexão à rede, integradas a todas as soluções da Ricoh. A 
tabela a seguir lista os antigos recursos suportados pelas novas SP C830DN/SP C831DN. Para maiores 
informações sobre as características e recursos listados nesta seção, consulte o Guia de Características Comuns. 

Características de Conexão à Rede Suportadas 

 Alertas automáticos por E-mail 

 Bonjour 

 Sistema de Nomes e Domínios Dinâmicos (DNS) 

 Comunicação IPsec 

 IPv4 / IPv6 

 Painel de operação Remoto 

 Windows Active Directory (Aba de configuração de Tamanho de Papel – somente PCL) 

 

Características de Impressão Suportadas 

 Impressão de cartazes 

 Capas Dianteira e Traseira 

 Transparências e Divisórias 

 Impressão Direta de PDF 

 PictBridge 

 Modos de Impressão de Prova / Impressão Bloqueada / Impressão Pausada / Impressão Armazenada / 
Armazene e Imprima + Compartilhada 

 Impressão Programada 

 Marcas d’água 

 Driver XPS 
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Características de Segurança Suportadas 

 Secure Socket Layer (SSL/TLS) de 128 bits 

 Criptografia de Catálogo de Endereços 

 Autenticação de Administrador (4 níveis mais Supervisor) 

 Criptografia de HD e DOSS (padrão com HD de 250GB) 

 Autenticação IEEE 802.1x 

 Filtragem de Endereço IP 

 Gerenciamento de protocolo IPSec, IPv4, IPv6 

 Registros de Trabalho e Acesso 

 Kerberos 

 Impressão Bloqueada / Impressão Armazenada com Proteção por Senha 

 Proteção de Menu 

 Protocolo de Rede ON/OFF 

 Proteção de HD padrão: Unidade de Criptografia e DOSS 

 Criptografia SNMP v3 

 Controle de Cópia Não Autorizada / Tipo de Máscara / Segurança de Dados para Cópia 

 Autenticação de Usuário: Windows / LDAP / Básica / Código de Usuário / Servidor de Integração 

 Função de Bloqueio de Usuário 

 Restrição a Usuário 

 WPA / WEP 

 

Utilitários de Gerenciamento / Monitoramento de Equipamentos e Software Suportados 

 Web Image Monitor 

 SmartDeviceMonitor for Client 

 WebSmartDeviceMonitor 

 WebSmartDeviceMonitor for Admin 

 SmartDeviceMonitor for AdminAccountingReportPackage 

 Remote Communication Gate Type S 

 @Remote 
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PERGUNTAS FREQUENTES 

P. Onde as novas SP C830DN e SP C831DN se encaixam 
na linha de impressoras em cores da Ricoh? 

R. As SP C830DN e SP C831DN representam a terceira 
geração de impressoras a laser em cores universais. 
A Ricoh SP C830DN substitui a Série SP C820DN e a 
SP C832DN substitui a Série SP C821DN. O 
posicionamento do novo modelo em relação aos 
outros modelos na linha não foi alterado. 

P. Quais são as principais diferenças entre as SP 
C830DN e SP C831DN e os modelos que elas 
substituíram? 

R.  As novas SP C830DN e SP C831DN são 5ppm mais 
rápidas que suas respectivas predecessoras 
ostentam uma nova aparência externa compatível 
com a de outras impressoras e MFPs de última 
geração da Ricoh. Por dentro, esses novos modelos 
empregam a versão mais recente da principal 
Controladora de Arquitetura GW+ que fornece 
diversos aprimoramentos e ferramentas novas de 
fluxo de trabalho, incluindo um novo painel de 
operação em cores sensível a toque com slots de 
Cartão SD e USB Host, o Sensor Eco Night e uma 
tecnologia aperfeiçoada de fusão de Aquecimento 
Direto com Partida Rápida para redução do consumo 
de energia com aquecimento e primeira impressão 
mais rápidos. 

P. Em que a SP C830DN difere da SP C831DN? 
R. Ambas as impressoras são similares em muitos 

aspectos, incluindo a tecnologia de processamento 
de imagem, resoluções, suporte à mídia e 
suprimentos. As principais diferenças são a 
velocidade (45 ppm versus 55 ppm) e o fato de a SP 
C830DN ser equipada com uma CPU mais poderosa 
de 1GHz e incluir um HD de 250GB padrão para 
atender os requisitos de armazenagem local de 
documentos e de impressão sob demanda. 

 

P. O que aconteceu com os modelos pré-configurados 
que pertenciam às Séries SP C811DN, SP C820 e 
SP C821? 

R. A Ricoh deixou de comercializar modelos pré-
configurados. Agora qualquer cliente pode 
simplesmente encomendar a unidade principal e 
quaisquer opcionais de acabamento/manejo de 
papel na combinação que desejar. 

P. Quais são os fatores de custo por página para a SP 
C830DN e SP C831DN? 

R. Os fatores de custo total por página são: ¢1,3 por 
página em preto e branco e apenas ¢4,2 por 
impressões em cores para ambas as impressoras. 

P. Que benefícios a nova tecnologia de fusão de 
Aquecimento Direto com Partida Rápida (QSU-DH) 
proporciona? 

R. Além dos tempos de aquecimento, primeira 
impressão e recuperação mais baixos, a QSU-DH 
reduz o consumo global de energia através do uso 
de uma correia fina em vez de um rolo de fusão. 
Além disso, ela permite que mídia mais delgada a 
partir de 52 g/m2 e envelopes passem pelo 
equipamento sem enrugar. 

P. Existem quaisquer limitações para os tipos de 
dispositivo de memória flash USB ou cartão SD que 
podem ser utilizados para impressão a partir de 
mídia portátil? 

R. Sim. Para serem reconhecidos pela impressora, 
determinados tipos de dispositivos de memória flash 
USB e cartões SD não podem ser utilizados. Para 
maiores detalhes, entre em contato com nosso 
gerente de vendas ou técnico de serviços. 

P.É possível acrescentar uma Unidade de Acabamento 
a qualquer configuração? 

R. Para adicionar a Unidade de Acabamento de 3.000 
folhas ou uma Unidade de Acabamento de Livretos 
de 2.000 folhas, a unidade principal precisa estar 
configurada com a PFU 550 x 2, com a LCT de 2.000 
folhas ou com a Base de Gabinete FAC 52, de modo 
a elevar a impressora até a altura apropriada. Os 
modelos configurados com a PFU 550 x 1 e com a 
Mesa de Rodízios não podem ser configurados com 
uma Unidade de Acabamento. 
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P. É possível acrescentar a Mailbox a qualquer 
configuração? 

R. Sim. A Mailbox opcional pode ser instalada com ou 
sem uma Unidade de Acabamento presente, em sua 
configuração básica ou com alimentação de papel 
opcional. 

P. É possível configurar a LCT Lateral de 1.200 folhas 
com os modelos DN básicos? 

R. Não. Para adicionar a LCT Lateral de 1.200 folhas, a 
unidade principal deve estar configurada com a PFU 
550 x 2 ou com a LCT de 2.000 folhas. 

P. Como os documentos são armazenados na Unidade 
de Disco Rígido de 250GB? 

R. Os usuários devem selecionar o tipo de trabalho de 
impressão como um trabalho de Impressão 
Pausada, Impressão Armazenada, Armazene e 
Imprima, ou Impressão Bloqueada no driver de 
impressora para salvar um arquivo no HD. 

P. Essas impressoras suportam a função de Impressão 
Direta de PDF? 

R. Sim. Ambos os modelos são fornecidos por padrão 
com Adobe PostScript 3 genuíno. Assim sendo, a 
Impressão Direta de PDF é uma característica 
padrão. 

P. O que significa tecnologia de processamento de 
imagem de “4 bits” ou de “múltiplos bits”? 

R.A chave para a “cor universal” da Ricoh é sua 
tecnologia de processamento de imagem de 4 bits. A 
SP C830DN e a SP C831DN utilizam suas poderosas 
controladoras para produzir até 15 tamanhos de 
ponto. Elas fazem isso manipulando o tempo de 
exposição do feixe laser, o que por sua vez 
controlam o tamanho de ponto físico gravado no 
cilindro OPC. Pontos menores produzem gradações 
mais suaves, preenchimentos sólidos e impressões 
com qualidade fotográfica. Quando a opção 600 x 
600 dpi (4 bit) está selecionada, a resolução 
interpolada é equivalente a 9.600 x 600 dpi. 

P. Onde os usuários conectam uma câmera digital 
para impressão PictBridge? 

R. Os usuários podem conectar uma câmera digital 
compatível com PictBridge utilizando um cabo USB 
para a impressora, seja na porta USB Host frontal 
localizada no lado direito do painel de operação, ou 
em uma das portas USB Host localizadas no painel 
traseiro do equipamento. 

P. Qual a diferença entre a impressão de páginas de 
identificação (Banner Pages) e a impressão de 
cartazes (Banner Printing)? 

R. As páginas de identificação são folhas de rosto que 
precedem um trabalho de impressão e que confere 
propriedade às páginas que as sucedem. A impressão 
de cartazes é a capacidade de imprimir em uma 
mídia de tamanho mais longo (em geral via Bandeja 
de Alimentação Manual) do que tipicamente caberia 
em uma bandeja de papel interna.   

P. Quais os rendimentos de toner para a SP C830DN e 
a SP C831DN? 

R. Os rendimentos de toner, conforme medidos 
utilizando o padrão ISO/IEC 19798 são os seguintes:
Toner Preto:   23.500 páginas* 
Toner Ciano:   27.000 páginas* 
Toner Amarelo:  27.000 páginas* 
Toner Magenta:  27.000 páginas* 

Cada unidade também é fornecida com um conjunto 
de cartuchos de toner iniciais, rendendo 11.500 
páginas para Preto e 12.500 páginas cada para as 
cores Ciano, Magenta e Amarelo. 

* Valores de rendimento declarados de acordo com 
o padrão ISO/IEC 19798. A impressão de grandes 
volumes de páginas com maior cobertura de 
imagem reduzirá os rendimentos. 

P. Essas impressoras serão vendidas por todos os 
membros do Grupo Família Ricoh? 

R. Sim. Ambas as impressoras serão comercializadas 
pelas marcas Ricoh, Savin e Lanier e estarão 
disponíveis através de Canais Diretos e de TI da 
Ricoh. 

P. Onde posso encontrar maiores informações sobre a 
SP C830DN e a SP C831DN? 

R. Visite os sites InfoCenter e Ricoh Connects, ou o 
novo site RWORLD para acessar o Guia de 
Informações de Vendas, as imagens de produtos, 
folhetos, informações da concorrência, etc. Além 
disso, certifique-se de acessar o Quiz e o Módulo de 
Certificação de Produto SP C830DN e SP C831DN 
da Ricoh. 
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ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO RICOH SP C830DN/SP C831DN 
Unidades Principais e Controladoras 

As especificações são idênticas para ambos os modelos salvo menção específica ao contrário. 

Especificações do Mecanismo  
Configuração do Equipamento: Impressora a Feixe Laser em Cores de Mesa 

Tecnologia de Impressão: 
Digitalização com feixe laser e impressão eletrofotográfica com 
revelação de toner com duplo componente 
Método de 4 cilindros conjugados 

Processo de Fusão: Aquecimento Direito com Partida Rápida (QSU-DH) com Correia de Fusão

Painel de operação: Display de 4,3 polegadas sensível a toque com posta USB 2.0 host e 
slot de Cartão SD 

Volume de Impressão Médio: SP C830DN: 5.000 a 9.000 impressões / mês 
SP C831DN: 7.000 a 9.000 impressões / mês 

Pico de Trabalho Máximo: Até 200.000 impressões / mês 
Até 80% do volume total de documentos em cores 

Tempo de Aquecimento: SP C830DN: 28 segundos ou menos 
SP C831DN: 25 segundos ou menos 

Velocidade de Primeira Impressão: 
(Carta, ABL) 

SP C830DN: 
Preto e Branco:  3,7 segundos ou menos 
Em Cores:  5,7 segundos ou menos 

SP C831DN: 
Preto e Branco:  3,4 segundos ou menos 
Em Cores:  5,1 segundos ou menos 

Velocidade de Impressão Contínua: 

SP C830DN: 
Carta:  45 ppm Preto e Branco e em Cores 
Ofício:  28 ppm Preto e Branco e em Cores 
2xCarta:  22 ppm Preto e Branco e em Cores 

SP C831DN: 
Carta:  55 ppm Preto e Branco e em Cores 
Ofício:  35 ppm Preto e Branco e em Cores 
2xCarta:  28 ppm Preto e Branco e em Cores 

Duplex Automático: Padrão em todos os modelos 
Velocidade de Impressão Duplex: Aproxim. 100% de produtividade para todos os tamanhos de papel 
Capacidade de Papel 
Alimentação de Papel Padrão: 
 
 
 
     Alimentação de Papel Opcional: 
 
 
 
 
     Alimentação de Papel Máxima: 

 
Bandeja 1 de 550 folhas 
Bandeja 2 de 550 folhas 
Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas 
 
Unidade de Alimentação de Papel 550 folhas x 1 
Unidade de Alimentação de Papel 550 folhas x 2 
Bandeja de Alta Capacidade de 2.000 folhas 
Bandeja de Alta Capacidade Lateral de 1.200 folhas 
 
4.400 folhas 
(Bandejas Padrão 1 e 2 + LCT de 2.000 folhas + LCT Lateral de 1.200 
folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas) 
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Especificações do Mecanismo  
Tamanhos de Papel:  

 Bandeja 1 Padrão: Fixo para Carta (216 x 279 mm) 
Tamanhos A4, A5, B5 suportados 

 Bandeja 2 Padrão: 

Ajustável pelo Usuário para Exec (184 x 267), Carta (216 x 279 mm), 
Ofício (216 x 356 mm), A3 sangrado (279 x 432 mm), A3, A4, A5, B4, B5
Tamanhos Personalizados: 148 x 182 mm a 297 x 432 mm 
Envelopes: Com10, C5 

 Bandeja de Alimentação 
Manual: 

Ajustável pelo usuário para 140 x 216 mm a 279 x 432 mm 
Tamanhos Personalizados: 90 x 148 mm a 305 x 1260 mm 
Envelopes: Com10, Monarch, C5, C6, DL 

 
Unidades de Alimentação de 
Papel Opcionais (Todas as 
Bandejas): 

Ajustável pelo Usuário para Exec (184 x 267), Carta (216 x 279 mm), 
Ofício (216 x 356 mm), A3 sangrado (279 x 432 mm), A3, A4, A5, B4, B5
Tamanhos Personalizados: 148 x 182 mm a 297 x 432 mm 
Envelopes: Com10, C5 

 LCT de 2.000 folhas Opcional: Fixa para Carta (216 x 279 mm),A4 

 LCT Lateral de 1.200 folhas 
Opcional: Fixa para Carta (216 x 279 mm), A4, B5 

 Em Duplex: 90 x 148 mm a 279 x 432 mm 
Gramaturas de Papel  
 Bandeja 1 Padrão: 52 - 256 g/m2 
 Bandeja 2 Padrão: 52 - 256 g/m2 

 Bandeja de Alimentação 
Manual: 52 - 300 g/m2 

 
Unidades de Alimentação de 
Papel Opcionais (Todas as 
Bandejas): 

52 - 256 g/m2 

 LCT de 2.000 folhas Opcional: 52 - 256 g/m2 

 LCT Lateral de 1.200 folhas 
Opcional: 60 - 216 g/m2 

 Em Duplex: 52 - 169 g/m2 
Tipos de Papel  

 Todas as Origens: Papel Comum, Papel Reciclado, Papel Colorido, Papel Timbrado, Papel 
Especial 1-3, Papel Grosso, Papel de Carta, Papel Pré-impresso 

 Envelopes: 
Envelopes Com10 e C5 podem ser alimentados utilizando-se a Bandeja 2 
Padrão, a Bandeja de Alimentação Manual e todas as bandejas da 
Unidade de Alimentação de Papel opcional. 

 Somente Bandeja de 
Alimentação Manual: 

Etiquetas, Transparências, Papel Couché, mais envelopes Com10, 
Monarch, C5, C6 e DL 

Capacidade de Saída  

 Capacidade de Saída Padrão: 500 folhas, face para baixo (Carta ou menor) 
250 folhas, face para baixo (Ofício ou maior) 

 Capacidade de Saída Máxima: Até 4.000 folhas com Unidade de Acabamento, Unidade Ponte e Mailbox 
de 4 escaninhos 

Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.) 670 x 684 x 640 mm (Somente Unidade Principal) 
Peso: Inferior a 97 kg (Somente Unidade Principal) 
Requisitos de Energia: 120 - 127V, 60Hz 

Consumo de Energia: Em operação: 1.584W ou menos 
Em repouso:  1.1W ou menos 
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Especificações da Controladora  

CPU: SP C830DN: Intel Celeron-M @ 600MHz 
SP C831DN: Intel Celeron-M @ 1,0GHz 

Memória: 512MB de RAM Padrão 
1,5GB de RAM Máximos 

Unidade de Disco Rígido: 
SP C830DN: 250GB Opcional 
SP C831DN: 250GB Padrão 
Inclui Unidade de Criptografia e Sobregravação (DOSS) de HD p/padrão 

Resoluções de Impressão: 

300 x 300 dpi (1 bit) 
600 x 600 dpi (1 bit) 
600 x 600 dpi (2 bits) (Padrão) 
600 x 600 dpi (4 bits) 
1.200 x 1.200 dpi (1 bit) 

Linguagens de Descrição de Página (PDLs)/Drivers 

 Padrão: 

PCL 5c 
PCL 6 
Adobe®PostScript® 3™Genuíno 
Impressão Direta de PDF 
Impressão de Mídia Direta (JPEG/TIFF) 

 Opcionais: 

PictBridge 
IntelligentPrinter Data Stream (IPDS) Genuíno 
XPS (via download) 
Driver Universal (via download) 

Fontes  

 Padrão: PCL:   45 fontes + 13 fontes Internacionais 
PostScript3/PDF: 136 fontes 

 Opcionais: IPDS:   108 fontes 
Resolução Suportada por Driver de Impressora 

 PCL 5c: 300 x 300 dpi (só disponível paraP/B) 
600 x 600 dpi (1 bit, 2 bits, 4 bits) 

 PCL 6: 600 x 600 dpi (1 bit, 2 bits, 4 bits) 
1.200 x 1.200 dpi 

 PostScript3/PDF: 600 x 600 dpi (1 bit, 2 bits, 4 bits) 
1.200 x 1.200 dpi 

 IPDS: 300 x 300 dpi 
600 x 600 dpi (1 bit) 

 XPS: 600 x 600 dpi (1 bit, 2 bits, 4 bits) 
1.200 x 1.200 dpi 

Interfaces  

 Padrão: 

Interface de Rede Ethernet 10/100Base-TX (RJ-45) 
USB 2.0 de Alta Velocidade Tipo B (paraconexão direta ao computador) 
Interfaces Duplas USB 2.0 Host Tipo A (para conexão a dispositivo 
externo) 
Slot para Cartão SD/USB 2.0 Tipo A integrados ao Painel de operação 
(para Impressão a partir de Mídia Portátil) 

 Opcionais: 
Gigabit Ethernet (1000Base-T) Tipo D 
LAN Sem Fio IEEE 802.11a/g Tipo L 
Interface Paralela IEEE 1284/ECP Tipo A 
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Especificações da Controladora  

Suporte a Protocolo de Rede: TCP/IP (IPv6) padrão 
IPX/SPX opcional 

Suporte a SO/Rede: 

Windows XP, Vista, 7, Server 2003/R2, Server 2008/R2 
Citrix Presentation Server 4.5, Citrix XenApp 5.0+ 
Mac OS X v.10.4 - 10.7 
SAP R/3 DeviceType (fornecido no –AP PrinterVendorProgram) 
Novell NetWare Server 6.5 (opcionalnecessário) 
UNIX (usando Filtro UNIX Ricoh): 
Sun Solaris 2.6/7/8/9/10 
HP-UX 10.x/11.x/11i v2/11i v3 
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 
RedHat Linux Enterprise 4/5/6 
IBM AIX 5L versão 5.3/6.1/7.1 

Utilitários de Software: 

Web Image Monitor 
Web SmartDeviceMonitor 
SmartDeviceMonitor for Client 
SmartDeviceMonitor for Admin 
SmartDeviceMonitor for AdminAccountingReportPackage 
Remote Communication Gate Type S 
@Remote 

 

Opcionais de Controladora 
Item Código Item Código 

Placa de Interface IEEE 1284 Tipo A 411699 Unidade de Disco Rígido de 250GB Tipo 
C830 007098MIU

LAN Sem Fio IEEE 802.11a/g Tipo L 403000 (Opcional para SP C830DN somente)  

Placa Gigabit Ethernet Tipo D 407087 Unidade de Memória RAM de 512MB 
Tipo J 004165MIU

Cartão de Impressão Direta de Câmera Tipo L 416006 Unidade de Memória RAM de 1GB Tipo O 007097MIU
Cartão VM Tipo U 416163 Unidade IPDS Tipo C830 407081 

 

Especificações do Servidor de Documentos (Padrão para SP C831DN; Opcional para SP C830DN) 
Capacidade Total do HD: 250GB (Compartilhados com outras funções) 
Nº Máx. de Documentos Armazenados: 3.000 arquivos 
Nº Máx. de Páginas por Documento: 1.000 páginas 
Capacidade Máx. de Páginas 
Armazenadas: Aproximadamente 9.000 páginas no total 
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Hardware e Acessórios 

Opcionais de Manejo de Papel 

Unidade de Alimentação de Papel de Uma Bandeja (PB3120)* Código: 415794 
Capacidade de Papel: 550 folhas x 1 Bandeja 
Tamanho de Papel: 184 x 267 mm a 279 x 432 mm, A3, A4, A5, B4, B5, Com10, C5 
Gramatura de Papel: 52 - 256 g/m2 
Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.): 580 x 620 x 120 mm 
Consumo de Energia: Inferior a 37W 
Peso: Inferior a 15kg 
* Quando a PB3120 está instalada, a Mesa de Rodízios Tipo D é recomendada. 
 

Unidade de Alimentação de Papel de Duas Bandejas (PB3130) Código: 415793 
Capacidade de Papel: 1.100 folhas (550 folhas x 2 Bandejas) 
Tamanho de Papel: 184 x 267 mm a 279 x 432 mm, A3, A4, A5, B4, B5, Com10, C5 
Gramatura de Papel: 52 - 256 g/m2 
Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.): 580 x 629 x 260 mm 
Consumo de Energia: Inferior a 40W 
Peso: Inferior a 26kg 
 

Bandeja de Alta Capacidade de 2.000 folhas (PB3140) Código: 415795 
Capacidade de Papel: 2.000 folhas (1.000 folhas x 2 Bandejas) 
Tamanho de Papel: Carta, A4 
Gramatura de Papel: 52 - 256 g/m2 
Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.): 580 x 629 x 260 mm 
Consumo de Energia: Inferior a 45W 
Peso: Inferior a 26kg 
 

Bandeja de Alta Capacidade Lateral de 1.200 folhas (RT3020) Código: 415984 
Capacidade de Papel: 1.200 folhas x 1 Bandeja 
Tamanho de Papel: Carta, A4, B5 
Gramatura de Papel: 60 - 216 g/m2 
Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.): 348 x 540 x 290 mm 
Consumo de Energia: Inferior a 41W 
Peso: Inferior a 14kg 
Requer configuração com a Unidade de Alimentação de Papel de Duas Bandejas (PB3130) ou com a Bandeja 
de Alta Capacidade (PB3140). 
 

Mesa de Rodízios Tipo D Código: 415811 
A Mesa de Rodízios Tipo D é recomendada quando a unidade principal é configurada com a Unidade de 
Alimentação de Papel de Uma Bandeja (PB3120). 
 

Base de Gabinete Grande FAC 52 Código: 416337 
A Base de Gabinete Grande FAC 52 deve ser selecionada quando a unidade principal da impressora precisa 
ser configurada com uma Unidade de Acabamento, mas não com uma alimentação de papel opcional. 
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Opcionais de Saída 

Unidade de Acabamento de Livretos de 2.000 folhas  Código: 416007 

Modos: Alceamento por Deslocamento, Empilhamento, Grampeamento, 
Grampeamento da Dobra e Furação Opcional 

Tamanho de Papel  
 Bandeja de Prova: 140 x 216 mm a 279 x 432 mm, A5 – A3 
 Bandeja de Deslocamento: 140 x 216 mm a 279 x 432 mm, A5 – A3 
 Bandeja de Livretos: Carta, Ofício, 279 x 432 mm, A4 – A3 
Gramatura de Papel  
 Bandeja de Prova: 52 - 163 g/m2 
 Bandeja de Deslocamento: 52 - 256 g/m2 
 Bandeja de Livretos: 64 – 90 g/m2 
Capacidade de Empilhamento  

 Bandeja de Prova: 250 folhas (Carta ou menor) 
50 folhas (Ofício ou maior) 

 Bandeja de Deslocamento: 
2.000 folhas (Carta ou menor) 
1.000 folhas (Ofício ou maior) 
500 folhas (140 x 216 mm) 

 Bandeja de Livretos: 

30 conjuntos (2 a 5 folhas/conjunto, todos os tamanhos, 
grampeamento na dobra) 
15 conjuntos (6 a 10 folhas/conjunto, todos os tamanhos, 
grampeamento na dobra) 
10 conjuntos (11 a 15 folhas/conjunto, todos os tamanhos, 
grampeamento na dobra) 

Capacidade de Grampeamento  

 Grampo Normal: 50 folhas (Carta ou menor) 
30 folhas (Ofício ou maior e/ou Tamanhos Misturados) 

 Grampeamento na Dobra: 15 folhas (livretos de até 60 páginas) 
Tamanho de Papel para 
Grampeamento  

 Grampo Normal: Carta a 279 x 432 mm 
 Grampeamento na Dobra: Carta, Ofício, 279 x 432 mm, A5 – A3 
Gramatura de Papel para 
Grampeamento: 64 – 90 g/m2 

Posições de Grampeamento: 1 grampo – 3 posições no Topo, Inclinado no Topo e Base 
2 grampos – 2 posições centrais 

Capacidade de Cartucho de Grampos  
 Grampo Normal: 5.000 grampos/cartucho 
 Grampeamento na Dobra: 2.000 grampos/cartucho 
Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.): 657 x 613 x 960 mm 
Consumo de Energia: 96W 
Peso: 47kg 
Requer configuração com Unidade Ponte (BU3060) e Banco de Papel de Duas Bandejas (PB3130), Bandeja de 
Alta Capacidade (PB3140) ou Base de Gabinete Grande FAC 52. 
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Unidade de Acabamento de 3.000 folhas (SR3120) Código: 416008 

Modos: Alceamento por Deslocamento, Empilhamento, Grampeamento e 
Furação Opcional 

Tamanho de Papel  
 Bandeja de Prova: 140 x 216 mm a 279 x 432 mm, A5 – A3 
 Bandeja de Deslocamento: 140 x 216 mm a 279 x 432 mm, A5 – A3 
Gramatura de Papel  
 Bandeja de Prova: 52 - 105 g/m2 
 Bandeja de Deslocamento: 52 - 256 g/m2 
Capacidade de Empilhamento  

 Bandeja de Prova: 250 folhas (Carta ou menor) 
50 folhas (Ofício ou maior) 

 Bandeja de Deslocamento: 
3.000 folhas (Carta) 
1.500 folhas (Ofício ou maior) 
500 folhas (140 x 216 mm) 

Capacidade de Grampeamento: 
50 folhas (Carta ou menor) 
30 folhas (Ofício ou maior) 
30 folhas (Tamanhos Misturados: Carta e A3 sangrado) 

Tamanho de Papel para 
Grampeamento: Carta a 279 x 432 mm, A4 – A3 

Gramatura de Papel para 
Grampeamento: 64 – 90 g/m2 

Posições de Grampeamento: 1 grampo – 3 posições 
2 grampos – 1 posição 

Capacidade de Cartucho de Grampos: 5.000 grampos/cartucho 
Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.): 657 x 613 x 960 mm 
Consumo de Energia: 96W 
Peso: 54kg 
Requer configuração com Unidade Ponte (BU3060) e Banco de Papel de Duas Bandejas (PB3130), Bandeja de 
Alta Capacidade (PB3140) ou Base de Gabinete Grande FAC 52. 

Mailbox de 4 Escaninhos Tipo CS3000 Código: 407088 
A Mailbox de 4 Escaninhos Tipo CS3000 pode ser instalada isolada ou simultaneamente com qualquer 
Unidade de Acabamento; com ou sem opcionais de alimentação de papel. 
Número de Escaninhos: 4 
Capacidade por Escaninho: 125 folhas x Bandejas = 500 folhas 
Tamanho de Papel: 140 x 216 mm a 279 x 432 mm,A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 
Gramatura de Papel: 60 - 128 g/m2 
Consumo de Energia: 17W 
Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.): 440 x 475 x 375 mm 
Peso: 8kg 
 

 

 

 



Impressoras a Laser em Cores Ricoh SP C830DN e SP C831DN 
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Unidade Ponte (BU3060) Código: 415988 
A Unidade Ponte (BU3060) é um acessório necessário quando a unidade principal precisa ser configurada com 
qualquer Unidade de Acabamento. A Unidade Ponte transporta páginas da área de saída padrão da impressora 
para uma Unidade de Acabamento para grampeamento integrado ao fluxo de produção. 

Capacidade de Folhas: 250 folhas (Carta ou menor) 
125 folhas (Ofício ou maior) 

 

Unidade de Furação Tipo PU3030 Código: 430719 
A Unidade de Furação Tipo PU3030 é opcional para ambas as Unidades de Acabamento e instalada dentro da 
Unidade de Acabamento. 

Tamanhos de Papel para Furação: 2 furos: 140 x 216 mm a 279 x 432 mm, A5 – A3 
3 furos: 216 x 279 mm, 279 x 432 mm, A4 – A3 

Gramatura de Papel para Furação: 52 - 163 g/m2 
 

Unidade de Manipulação de Impressos Tipo 9002A Código: 415903 
A Unidade de Manipulação de Impressos Tipo 9002A é opcional somente para a Unidade de Acabamento de 
3.000 folhas. Ela organiza as folhas na Bandeja de Deslocamento em conjuntos alinhados para empilhamento 
ou encadernação fora do fluxo de produção. 
Tamanho de Papel: 140 x 216 mm a 279 x 432 mm, A5 – A3 
Gramatura de Papel: 52 - 256 g/m2 
Capacidade de Deslocamento: Até 20 mm 
Consumo de Energia: Inferior a 16W 
Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.): 108 x 452 x 130 mm 
Peso: 2kg 
 

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. 
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