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Obtenha alta produtividade e volume em cores
Informações precisas e na hora certa levam a decisões melhores e mais informadas. Assegure-se de que seu público também veja as
coisas dessa forma. Use a RICOH® SP C840DN/SP C842DN para imprimir internamente grandes volumes de documentos com
grande qualidade de cor e velocidades altas, e cause impacto com custos mais baixos. Crie cartões postais, folhetos, etiquetas,
displays de pontos de vendas e muito mais em vários materiais para impressionar todos os públicos, em qualquer momento. Utilize
o Smart Operation Panel grande totalmente digital para personalizar fluxos de trabalho, definir atalhos e automatizar tarefas de
impressão. Assim, você pode compartilhar informações e passar facilmente para a próxima oportunidade. Imprima com
conveniência e confiança por meio de suporte e segurança avançada para dispositivos móveis. Obtenha aparência profissional
com opções avançadas de acabamento. Some isso tudo e essa versátil e poderosa impressora em cores é o dispositivo ideal para
produção de qualquer escritório ou grupo de trabalho.

•
•
•
•
•
•

Faça até 60 cópias/impressões coloridas por minuto.
Acrescente internamente acabamento profissional e cores atraentes.
Acelere tarefas de impressão com fluxos de trabalho e atalhos automáticos.
Imprima e distribua informações no seu dispositivo móvel pessoal.
Produza mais tipos de documentos em uma variedade maior de materiais.
Minimize os custos de energia com vários recursos ecológicos.

Deixe seu trabalho mais pessoal e produtivo
Simplifique a forma como você captura e compartilha informações

Seja produtivo e produza mais trabalhos
As melhores decisões costumam ser as tomadas mais rapidamente. Use a SP
C840DN/ SP C842DN para produzir até 60 impressões coloridas ou em preto
e branco por minuto, até mesmo em modo frente e verso, e compartilhe as
informações mais importantes. com clientes e colegas, com rapidez.
Aproveite o poderoso processador e os 2 GB padrão para gerenciar vários
trabalhos ao mesmo tempo. Adicione bandejas opcionais de armazenamento
para ampliar a capacidade de papel para até 4.700 folhas e reduza
interrupções no fluxo de trabalho. Execute a manutenção em segundos, sem
assistência técnica. A luz de atenção fácil de ver mostra rapidamente o status
da impressora. Reduza erros de alimentação e acelere as recargas de papel
com bandejas padrão de alimentação automática. Se houver atolamento, siga
as animações de LED para detectar onde. Substitua a unidade de cilindro
OPC de alto rendimento rapidamente.

Conquiste com cor e nitidez
Você não vai conseguir novos negócios se não puder chamar atenção do
público. Aproveite a tecnologia em cores de 4 bits para imprimir
documentos em cores excepcionais com resolução de até 1200 x 1200 dpi.
Produza gradações mais suaves, texto mais nítido e reproduções de cores
mais exatas usando o toner PxP (polimerização de poliéster) próprio sem
óleo para impressões de qualidade profissional a custos acessíveis da
impressão doméstica. Visualize todos os documentos antes de imprimir para
reduzir os erros e ajustar as cores com facilidade. Assim você sempre vai ter
impressões mais precisas. Além disso, com a grande variedade de funções
para manuseio de papel e acabamento, você pode se concentrar em um
documento mais atraente para seu público.

Atenda a todas as necessidades, de todas as
maneiras
Ofereça ao seu público as informações que ele quer, no formato que ele
prefere. Use as seis fontes de papel para imprimir em uma variedade maior de
materiais, incluindo livretos grandes, envelopes personalizados, banners
básicos de até 49,6" de comprimento, cartões postais mais espessos de até 300
gsm/170 lb. Index e muito mais. Compartilhe todo o material feito de um
jeito rápido e conveniente. Você também tem a opção de imprimir
documentos em 12,6" x 18" (SRA3) para poder ver as marcas de corte e as
barras coloridas nos gráficos maiores e mais complexos. E melhor: você está
expandindo o máximo que pode, sem ocupar mais espaço. A SP C840DN/SP
C842DN requer menos espaço que a maioria das impressoras de alto nível, e
menos orçamento também.
.

Controle e personalize sua experiência de impressão
Deslize para encontrar a maneira mais fácil de
imprimir
Interaja com fluxos de trabalho mais rápidos com nossa Tecnologia de
Inovação do Estilo de Trabalho no Smart Operation Panel totalmente
digital de 10,1". Acesse as informações e alterne entre trabalhos com as
mesmas técnicas de deslizar, percorrer a tela e pinçar que você usa em seu
smartphone ou tablet. Escolha entre várias interfaces de trabalho intuitivas
e simplesmente toque em ícones grandes e fáceis de usar para iniciar tarefas
ou para se aprofundar em detalhes mais importantes, como número de
impressões, opções de acabamento, toner e muito mais. Baixe apps do site
de aplicativos da Ricoh para realizar funções específicas com facilidade. Por
exemplo, você pode baixar um app para imprimir arquivos em pastas
compartilhadas ou assistir a vídeos de ajuda para melhorar a produtividade
do usuário.

Faça ajustes para ter mais produtividade
Use o que você sabe sobre seu ambiente de impressão e sobre seus clientes
para adicionar atalhos icônicos, automatizar os fluxos de trabalho e evitar
tarefas manuais chatas e sujeitas a erro. Aproveite os mesmos recursos
personalizáveis da Tecnologia de Inovação no Estilo de Trabalho que você
usa em outros dispositivos novos da Ricoh, como o painel de controle
touchscreen intuitivo e grande de 10,1", conveniência móvel e suporte
inteligente, para acelerar e simplificar a impressão. Encontre informações
críticas e faça ajustes em instantes. Você também pode adicionar softwares
plug-and-play para fluxos de trabalho, como o RICOH FlexRelease CX, que
automatiza os fluxos de trabalho mais avançados para que você possa
cumprir os prazos e suas metas de orçamento.

Mova as informações, mova-se
Com seu smartphone ou tablet, você pode acessar informações e trabalhar
de qualquer lugar. Agora, você também pode imprimir de qualquer lugar.
Baixe o app RICOH Smart Device Connector e imprima na SP C840DN/SP
C842DN sem adicionar softwares, drivers ou utilitários. É só tocar no
dispositivo móvel na marca da NFC (comunicação por aproximação), usar
Bluetooth® ou ativar um QR-code para começar. Use o navegador da web
incorporado para acessar em instantes informações de sites de aplicativos
na nuvem, como Google Drive™ ou Dropbox™, sem soluções de
armazenamento caras no local.

Mova as informações com segurança e rapidez
Aplique mais acabamento em menos espaço
Mostre que você sabe o que está fazendo, ao mesmo tempo em que põe
menos a mão na massa. Escolha entre uma ampla variedade de opções
automáticas de acabamento para adicionar uma aparência profissional
aos seus documentos mais importantes, sem comprometer o espaço.
Use a unidade para várias dobras interna para automatizar quatro tipos
de dobras diferentes, como tripla e em z. Assim você elimina a tarefa cara
e demorada de dobra manual ou a terceirização. Prepare faturas e outros
documentos para inserção nos envelopes. Crie malas diretas complexas.
Você também pode simplificar outras tarefas de acabamento, como
grampeamento, furo, alceamento, finalização de livretos e muito mais,
para acelerar a produção e minimizar ainda mais os erros. Com o módulo
de acabamento híbrido opcional com e sem grampo para 1.000 folhas,
você pode criar jogos sem grampos quando estiver imprimindo para
crianças ou empresas de alimentos.

Leve as informações às pessoas certas
Use a SP C840DN/SP C842DN para compartilhar informações com mais
pessoas e ajudar a proteger as informações. Faça com que os usuários
iniciem a sessão do dispositivo com uma senha ou adicione uma leitora de
cartão NFC opcional para deslizamento de cartão de ID e restrinja o acesso a
informações e funções de impressão importantes. Adicione um software
opcional como o RICOH Device Manager NX Accounting, para emitir
cobranças para grupos de trabalho ou pessoas específicas. Defina cotas de
impressão em cores ou restrinja esse tipo de impressão para usuários que só
imprimem relatórios, e-mails e outros documentos básicos. Use a impressão
bloqueada para reter impressões até que o usuário autorizado as libere para
minimizar impressões esquecidas e ajudar a proteger informações
confidenciais de quem está passando perto da máquina. Adicione marcas
d'água para impedir que o público copie informações confidenciais em
outros dispositivos.

Economie energia e poupe o planeta
Economizar energia e proteger o ambiente deveriam ser funções
automáticas. Agora são, com a SP C840DN/SP C842DN. A impressora tem
certificação ENERGY STAR atende aos critérios Gold da EPEAT e oferece
Consumo Típico de Eletricidade (TEC) de 1,7 kWh/semana para a SP
C840DN e 2,8 kWh/semana para a SP C842DN. Defina a impressão frente e
verso como padrão para reduzir custos de papel. Use o Modo de inatividade
para minimizar custos de energia. Em períodos mais longos de inatividade,
você pode programar o dispositivo para ser totalmente desligado quando
souber que o escritório estará vazio. Aproveite a tela indicadora de modo
ecológico para controlar as estatísticas ligadas ao ambiente, como uso de
papel, ou para enviar lembretes aos usuários sobre a impressão responsável.
®,

*A classificação EPEAT é aplicável apenas nos EU.

®

Para ver recursos detalhados de nossas impressoras a laser,
acesse www.ricoh-usa.com/products

Faça mais em um espaço ainda menor
Smart Operation Panel: Escolha entre várias
interfaces de usuário no Smart Operation Panel Super
VGA de 10,1" para simplificar as tarefas de impressão.
Use os mesmos movimentos com os dedos que você usa
em seu dispositivo móvel pessoal para encontrar
informações, criar atalhos para o fluxo de trabalho e
automatizar etapas manuais. Baixe apps convenientes do
site do aplicativo para adicionar recursos exclusivos e
funcionalidade de um toque para tarefas específicas.

6

Tecnologia de toner PxP: Aproveite as gradações mais
suaves, cores mais brilhantes e texto mais nítido para ter
qualidade de imagem excepcional.

7

Luz de atenção (opcional): Veja o status do dispositivo
em qualquer lugar da sala, assim você pode resolver
problemas antes de eles comprometerem os prazos..

8

Caixa de correio com 4 compartimentos (opcional): Separe
documentos quando vários usuários estiverem imprimindo.

Slot para USB/cartões SD: Imprima ou digitalize
facilmente para mídia portátil usando o slot de cartão SD/
USB padrão, localizado no painel de controle. Imprima
arquivos TIFF, PDF ou JPEG de mídias removíveis.

9

Unidade interna para várias dobras (opcional):
Automatize quatro tipos diferentes de dobras, incluindo
tripla, em z e em v, para produzir mais tipos de
documentos profissionais internamente.

Autenticação do usuário: Use a tecnologia NFC
incorporada e uma leitora opcional de cartão NFC para
controlar a atividade do usuário, definir cotas de
impressão e restringir acesso a funções específicas.
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Módulo de acabamento híbrido com grampo + sem grampo
para 1.000 folhas (opcional): Opte por grampos
automáticos tradicionais ou documentos presos sem
grampos (até 5 folhas de papel). Essa tecnologia exclusiva
reduz custos de suprimentos, simplifica a trituração de
papéis e oferece uma opção mais segura para públicos
exclusivos, como escolas e empresas de alimentos.
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Módulo de acabamento de livreto para 1.000 folhas
(Opcional): Crie seus livretos coloridos e alceados
internamente e evite os custos de terceirização. Adicione a
unidade para furar opcional para ter mais recursos de
acabamento.

1

2

3

Navegador da web: Aproveite o navegador da web
incluído para pesquisar páginas da web diretamente no
Smart Operation Panel e imprimi-las como PDF.
4

Duplexação automática: Produza documentos em
frente e verso para reduzir o uso de papel e os custos,
sem comprometer a velocidade de impressão.
5
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Módulo de acabamento para 3.000 folhas (Opcional):
Crie volumes elevados de jogos de documentos com
qualidade profissional , usando grampos em várias
posições e uma unidade de furar opcional.

17

Unidade de jogger de saída (opcional): Desloque
documentos do módulo de acabamento de 3.000 folhas ou
da unidade de acabamento offline e recupere facilmente.

Bandejas de alta capacidade (LCT - opcionais): Expanda
a capacidade de papel com a bandeja de alta capacidade lateral
para 1.500 folhas. Adicione a bandeja de alta capacidade para
2.000 folhas e chegue à capacidade máxima de 4.700 folhas
(com a adição da bandeja para 500 folhas).

13

Disco rígido de 320 GB: Ajude a proteger o seu
trabalho com DataOverwriteSecurity System (DOSS),
criptografia de dados, impressão bloqueada e muito mais.
Opcional para a SP C840DN.
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Opções de materiais: Imprima em uma grande
variedade de materiais em um único dispositivo, como
livretos alceados de até 12,6" x 18", envelopes
personalizados, cartões postais mais espessos de até 300
gsm e muito mais, usando a bandeja auxiliar.
15

16 Bandejas de papel e bandeja auxiliar de 100 folhas::
Reduza as recargas com com duas bandejas padrão de
carregamento frontal que suportam 550 folhas cada.
A bandeja auxiliar tem capacidade para mais 100 folhas em
tamanhos de até 12,6" x 49,6".

Especificações
SP C840DN
SP C842DN
Configuração

de inatividade

Bandeja padrão 1: Fixo para Carta (8,5"
Fixo para Carta ("8,5" x 11") (216 x 279
mm), A4, A5
Bandeja padrão 1 e unidades de
alimentação de papel opcionais:
Ajustável pelo usuário até 12" x 18",
incluindo Carta (8,5" x 11"), Legal
(8,5" x 14"), Exec (10,5" x 7,25"), Tabloide
(11" x 17"), A3, A4, A5, A6
Tamanhos personalizados:3,55" x 5,83" 12,6" x 18" (90 x 148 mm a 320 x 457 mm)
Envelopes para bandeja 2:
Com10, Monarch, C5, C6, DL Envelopes
para unidades de alimentação de papel
opcionais: Com10, C5
Bandeja auxiliar: Ajustável pelo usuário até
12" x 18", incluindo 5,5" x 8,5" até 11" x
17" (140 x 216 mm to 279 x 432 mm), A3,
A4, A5, A6; Tamanhos personalizados:
3,55" x 5,83" a 12,6" x 49,6" (90 x 148 mm
a 320 x 1260 mm) e Envelopes:
Com10, Monarch, C5, C6, DL

Armazenamento de documentos: Armazene e acesse até
3.000 arquivos mais usados no disco rígido da impressora para
ter recuperação e impressão fáceis e rápidas. Crie até 200 pastas
pessoais protegidas por senha ou compartilhadas para
armazenar arquivos digitais. Opcional para a SP C840DN.
19

Suporte à rede dupla: Use a porta da interface de rede
adicional para conectar até duas redes diferentes ao mesmo
tempo.
20

Ampla compatibilidade: Integre essas impressoras com a
compatibilidade integrada para PC, Macintosh, Linux® e
ambientes de impressão de host.
21

2

2

2

2

Todas as fontes: papel comum, reciclado,
colorido, timbrado, especial 1-3, cartolina,
papel para capa, pré-impresso, revestido
Envelopes: Com10 e C5 podem ser
alimentados pela bandeja padrão 2, bandeja
auxiliar e unidades de alimentação de papel
opcionais Somente bandeja auxiliar: Etiquetas,
OHP

SP C840DN: PB: 4 segundos ou menos
Cores: 5,7 segundos ou menos
SP C842DN: PB: 3,1 segundos ou menos;
Cores: 4,6 segundos ou menos
Aprox. 100% prod. para todos tipos de papel
Até 1200 x 1200 dpi
Fornecimento padrão papel 2 bandejas de papel de 550 folhas cada +
bandeja auxiliar
Fornecimento máx. papel 4.700 folhas (Bandejas padrão 1 e 2
+ LCT para 2.000 folhas + LCT
lateral para 1.500 folhas + bandeja
auxiliar para 100 folhas)
Capacidade de saída
Padrão: 500 folhas, voltadas para baixo

Tamanhos de papel

18

LCT opcional para 2.000 folhas e LCT
lateral opcional de 1.500 folhas:
Fixo para Carta ("8,5" x 11") (216 x 279
mm), A4 Na duplexação: 3,55" x 5,83" a
12,6" x 18 (90 x 148 mm x 320 x 457 mm)
Bandejas padrão: 16 – 82 lb. Bond/
170 lb. Index (60 – 300 g/m )
Bandeja auxiliar: 14 – 82 lb. Bond/
170 lb. Index (52 – 300 g/m ) Unidades
de alimentação de papel opcionais, LCT
opcional para 2.000 folhas e LCT lateral
opcional de 1.500 folhas: 16 – 82 lb. Bond/
170 lb. Index (60 – 300 g/m )
Unidade frente e verso: 14 – 68 lb. Bond/
140 lb. Index (52 – 256 g/m )

No de peça 408105
No de peça 408106
Computador
Digitalização por feixe de laser e impressão
eletrofotográfica com revelação de toner
com componente duplo, método de 4
cilindros contínuos.
Smart Operation Panel touchscreen
colorido de 10,1"com porta de host USB
integrada e slot para cartão SDSP
C840DN: 45 ppm (P/B ou cores)
SP C842DN: 60 ppm (P/B ou cores)
SP C840DN: 22 segundos ou menos
SP C842DN: 20 segundos ou menos
7,3 segundos

(8,5"x 11" ou menor); 250 folhas, voltadas p/
baixo (8,5" x 14" ou maior) Máx: até 4.000
folhas com mód. acabamento, unidade de
ponte e caixa correio com 4 compartimentos

Unidades de alimentação do papel (opcionais): Escolha
1 bandeja de papel para 550 folhas ou 2 para 550 folhas e
aumente a capacidade para até 2.300 folhas, incluindo
tamanhos ajustáveis de papel carta, ofício, tabloide e envelopes

23,1". x 27". x 34". (587 x 685 x 864 mm)
(Configuração padrão)
187 lb. (85 kg)
120 – 127V, 60 Hz
Operação: 1.584 W ou menos;
Modo de inatividade: 0,7 W
SP C840DN – 1,7 kWh/semana
SP C842DN – 2,8 kWh/semana

Especificações do controlador de impressão (padrão)
CPU

Processador Intel R Atom BayTrail-I
1.75 GHz
2 GB RAM
SP C840DN: Opcional 320 GB
SP C842DN: Padrão 320 GB
®

(Os 2 modelos incluem unidade de criptografia
de HDD e sistema DataOverwriteSecurity)

Ciclo Mensal

Padrão: PCL5c/e, emulação de PostScript3,
PDF Direct emulation, Direct Media Print
(JPEG/TIFF), PJL, RPCS
Opcional: IPDS Host Print genuína, XPS (via
download), Adobe® PostScript® genuíno
Padrão: PCL – 93, emulação de P3/PDF
PS3/PDF – 93
Opcional: Adobe PS3/PDF – 136,
IPDS – 108
SP C840DN: 200.000 impressões
SP C842DN: 200.000 impressões

Gigabit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000Base-T USB 2.0 Tipo B de alta
velocidade, host USB 2.0 duplo tipo A,
USB 2.0 Tipo A/slot de cartão SD
integrado ao Smart Operation Panel (para
impressão de mídia portátil)
IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 1284, porta
USB 2.0, porta NIC2
Padrão: TCP/IP (IPv4/IPv6)
Opcional: IPX/SPX
Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/
Server 2008R2/Server 2012/Server
2012R2; Citrix Presentation Server 4.5,
Citrix XenApp 5.0+; Mac OS X 10.8 ou
posterior; SAP R/3; Novell NetWare
Server 6.5 (opção obrigatória), UNIX
(Usando o filtro Ricoh UNIX): Sun
Solaris 9/10, HP-UX 11.x/11i v2/11i v3,
SCO OpenServer 5.0.7/6.0, RedHat
Linux Enterprise V4/V5/V6, IBM AIX 5L
V5.3/V6.1/V7.1
Device Manager NX Series,
SmartDeviceMonitor para Admin e Cliente,
SmartDeviceMonitor para pacote de
relatórios de contabilidade administrativa,
Web SmartDeviceMonitor, Web Image
Monitor, Remote Communication Gate tipo
S, @Remote

*Apenas uma interface pode ser instalada.

Controlador e opções de memória

Opção de servidor de dispositivo USB tipo M19
Placa USB estendida tipo M19
Placa de interface IEEE 1284 Tipo M19
Unidade de interface IEEE 802.11a/b/g/n tipo M19
Opção de impressão direta da câmera tipo M19
Cartão VM tipo P8*
Cartão VM tipo P8*
Opção de impressão direta XPS tipo P11 Unidade IPDS tipo P11
IPDS Unit Type P11
Adobe PostScript3 Tipo P11
Opção de HDD tipo P11 (somente SP C850DN)
*Opção de HDD obrigatória para SP C840DN.

Recursos de segurança

DataOverwriteSecurity System (DOSS), ), Autenticação (Windows/
LDAP/Kerberos/Basic/User Code/802.1.x Wired), segurança da LAN
sem fio (WPS/IEEE802.11i/IEEE802.11w), Criptografia (Catálogo de
Endereços/senha de autenticação/comunicação por SSL/S/MIME/
comunicação IPsec /HDD/SMTP sobre SSL/TLS/segurança da camada
de transporte/ SSH/LAN sem fio), Protocolos de rede LIGADO/
DESLIGADO, filtragem de endereço IP, definição de cota/limite de
conta, selo de segurança obrigatório, prevenção contra cópia não
autorizada, tipo de máscara para cópia

RICOH SP C840DN/SP C842DN
E S P E C I F I C A Ç Õ E S

D O

Optional*

S I S T E M AS
Optional*

*Adobe PostScript 3 genuíno e PDF Direct da Adobe disponíveis como opção.
®

Especificações de armazenamento de documentos*

320 GB (Compartilhado com outras funções)
3.000 arquivos

documento
de páginas armazenadas

1.000 páginas
Aprox. 9.000 páginas no total

*Padrão para SP C842DN; Opcional para SP C840DN

Acessórios de hardware

Módulo de acabamento para livretos para 1.000 folhas (SR3220)
Classificação, troca, empilhamento, grampo,
alceamento, encadernamento opcional
Bandeja de prova: 5,5" x 8,5" – 12" x 18" (A6
– A3)
Bandeja de troca: 5,5" x 8,5" – 12" x 18" (A6
– A3)
Bandeja para livretos: 8,5" x 11" – 12" x
18" (A4 – A3)
Bandeja de prova: 14 – 45 lb. Bond (52 – 169
g/m ) Bandeja de troca: 14 – 80 lb.
Bond/166 lb. Index (52 – 300 g/m )
Bandeja para livretos: 14 – 28 lb. Bond
(52 – 105 g/m )
Bandeja de troca: 250 shee50 folhas (8,5" x
11" ou maior) (B4 – A3)
Bandeja de prova: 1.000 folhas (8,5" x 11" ou
menor) (A4); 500 folhas (8,5" x 11" ou maior)
(B4 – A3)
Bandeja para livretos: 20 jogos (2 - 5 folhas), 10
jogos (6 a 10 folhas) e 7 jogos (11 a 15 folhas)
234
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®

™

Unidade interna para várias dobras (FD3000)
Tipo de dobra
Z, meia dobra, tripla para fora, tripla para dentro
DobraZ-em z, meia dobra
Tamanho do papel
A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8k, 8,5"x13,4"
"Oficio)
Unidade para
Dobra tripla para dentro ou para fora
várias dobras
A3, A4, DLT, LG, LT, 8.5" x 13.4" (Oficio)
Tamanhos de papel

2

1 unidade de alimentação de papel para 550 folhas (PB3250)1*
550 folhas
3,55" x 5,83" – 12,6" x 18" A3, A4, A5, A6
16 – 82 lb. Bond/170 lb. Index
(60 – 300 g/m )
23.1" x 27" x 4.7" (587 x 685 x 120 mm)
24 lb. (10.9 kg)
2

*Requer a instalação da mesa com rodízio tipo M3.

2 unidades de alimentação de papel para 550 folhas (PB3240)1*
1.100 folhas
3,55" x 5,83" – 12,6" x 18" A3, A4, A5, A6

2

2

Grampo normal: 50 folhas (8,5" x 11") (A4);
30 folhas (8,5" x 14" ou maior) (B4 – A3)
Alceamento: 15 folhas
Grampo normal: 8.5" x 11" to 12" x
18" (A4 – A3)
Alceamento: 8,5" x 11" – 12" x 18" (A4 – A3)
14 – 28 lb. Bond (52 – 105 g/m )
Superior, inferior, 2 grampos, livreto

16 – 82 lb. Bond/170 lb. Index
(60 – 300 g/m )
23,1". x 27". x 9,7". (587 x 685 x 247 mm)
48,5 lb. (22 kg)
2

Bandeja de alta capacidade para 2.000 folhas (LCIT PB3260)
2.000 folhas
8.5" x 11", A4
16 – 82 lb. Bond/170 lb. Index
(60 – 300 g/m )
23,1". x 27". x 9,7". (587 x 685 x 247 mm)
48,5 lb. (22 kg)

2

1

22,2" x 24,4" x 37.8"(563 x 620 x 960
mm)
103,6 lb. (47 kg)

2

Bandeja lateral de alta capacidade para 1.500 folhas (LCIT PB3030)*
1.500 folhas
8,5" x 11"/A4
16 – 82 lb. Bond/170 lb. Index
(60 – 300 g/m )
13,4" x 21,4" x 11,4"
(340 x 544,5 x 290 mm)
22 lb. (10 kg)
2

*Requer configuração com 2 unidades de alimentação de papel para 550 folhas
(PB3240) ou bandeja de grande capacidade para 2.000 folhas (PB3260). Não pode ser
instalado com gabinete tipo F ou mesa com rodízio tipo M3.

Suporte para gabinete grande (tipo F)1
O suporte para gabinete grande (tipo F) deve ser selecionado quando a
unidade principal da impressora for configurada com um módulo de
acabamento, mas não com uma opção de fornecimento de papel.
Mesa com rodízio tipo M31
Obrigatória quando a unidade principal está configurada com uma unidade
de alimentação de papel de 550 folhas (PB3250)
Módulo de acabamento para 3.000 folhas (SR3220)
Classificação, troca, empilhamento, grampo,
alceamento, encadernamento opcional
Bandeja de prova: 5,5" x 8,5" – 12" x 18" (A6 –
A3) Bandeja de troca: 5,5" x 8,5" – 12" x 18" (A6
– A3)
Peso do papel
Bandeja de prova: 16 – 58 lb. Bond/122 lb.
Index (60 – 220 g/m )
Bandeja de troca:14 – 80 lb. Bond/166 lb.
Index (52 – 300 g/m )
Capacidade empilhamento Bandeja de prova: 250 folhas (8,5". x 11" ou
menor) (A4) 50 folhas (8,5" x 14" ou maior)
(B4) Bandeja de troca: 3.000 folhas (8,5" x 11")
(A4); 1.500 folhas (8,5" x 14" ou maior) (B4)
50 folhas (8,5" x 11" a 11" x 17") ou Tamanhos
mistos (A4 - A3)
8,5" x 11" a 11" x 17" (A4 – A3)
14 – 28 lb. Bond (52 – 105 g/m )
Superior, inferior, 2 grampos, sup. inclinado
Capacidade grampo/cartucho 5.000 grampos/cartucho
25,9" x 24,1" x 37,8"
(657 x 613 x 960 mm)
74 lb. (33,5 kg)
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Mód. de acabamento híbrido c/ grampo + s/ grampo 1.000 folhas (SR3210) 2 3 4
Bandeja de prova: 55,5" x 8,5" – 12" x
18" (A6 – A3)
Bandeja de troca: 5,5" x 8,5" – 12" x 18" (A6
– A3)
Bandeja de prova: 14 – 45 lb. Bond/93 lb.
Index (52 – 169 g/m2)
Bandeja de troca: 14 – 80 lb. Bond/166 lb.
Index (52 – 300 g/m2)
Bandeja de prova: 250 folhas (8,5" x 11) A4;
50 folhas (8,5" x 11" ou maior) (B4)
Bandeja de troca:1.000 folhas (8,5" x 11) A4;
500 folhas (8,5" x 11" ou maior) (B4)
2 - 5 folhas/jogo
50 folhas (8,5" x 11") (A4)
30 folhas (8,5" x 14" ou maior) (B4)
8,5" x 11" a 12" x 18" (A4 – A3)
14 – 28 lb. Bond (52 – 105 g/m2)
Top, Bottom 2 Staples
25,4" x 24,4" x 37,8"
(646 x 620 x 960 mm)
60 lb. (27 kg)

Caixa correio CS3010*
Número compartimentos

2

2

2

Unidade jogger de saída Tipo M25
A unidade jogger de saída tipo M25 é opcional somente para o módulo de
acabamento para 3.000 folhas. Ela agrupa as folhas da bandeja de troca em
jogos alinhados para empilhamento ou encadernamento offline.
5.5" x 8.5" – 11" x 17", A5 – A3
14 – 68 lb. Bond/140 lb. Index
(52 – 256 g/m )
Até 20 mm
4,25". x 17,8". x 5,1" (108 x 452 x 130 mm)
4,4 lb. (2 kg)
2

Acessórios adicionais

Bandeja de guia para banner tipo M19, Luz de atenção AL30000, unidade
de extensão de área de imagem tipo P11, leitora de cartão NFC tipo P11,
suporte externo para leitora de cartão NFC tipo P11

Suprimentos

4
125 folhas x 4 bandejas = 500 folhas
3,55" x 5,83" – 11,69" x 17" A3, A4, A5, A6
14 – 45 lb. Bond/90 lb. Index
(52 – 169 g/m )
21,9" x 21,4" x 19,9"
(555 x 544 x 506 mm)
28,7 lb. (13 kg)

2

Unidade de ponte (BU3070)
A Unidade de ponte (BU3070) é um acessório obrigatório quando a unidade
principal for configurada com qualquer módulo de acabamento. A Unidade
de ponte transporta páginas da área de saída padrão da impressora em um
módulo de acabamento para grampeamento, unidade de furar e/ou dobra.
250 folhas (8,5". x 11" ou menor)
125 folhas (8,5" x 14" ou maior)

*A caixa de correio CS3010 pode ser instalada sozinha ou juntamente com o módulo
de acabamento ou opções de fornecimento de papel.

Unidade para furar - 2/3 furos (PU3050NA)
(Opcional; Instalada no módulo de acabamento SR3210 ou SR3220)
5,5" x 8,5" a 11" x 17" (A5 – A3)
14 – 68 lb. Bond/142 lb. Index
(52 – 256 g/m )
2

Unidade para furar de 2/3 furos (PU3060NA)
(Opcional; instalada dentro do módulo de acabamento interno SR3230)
5,5" x 8,5" a 11" x 17" (A5 – A3)
14 – 68 lb. Bond/142 lb. Index
(52 – 256 g/m )

(Normal e alceamento;)

821255
821256
821257
821258
408034
408035

Rendimento*
43.000*
34.000*
34.000*
34,000*
60.000
60.000 x 3

408036
408037
408038
408147
415009
415010
412874

80.000
200.000
160,000
160,000
5.000/pacote
10.000/pacote
5,.00/pacote

410802

15.000/pacote

*Valores de rendimentos declarados baseados em ISO/IEC 19798.
**A unidade de fusão SP C840 A3 é obrigatória na solicitação da unidade de extensão de área de imagem tipo P11

1

2

3
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O gabinete tipo F ou uma das opções de papel a seguir deve ser instalada: PB3240,
PB3250 com mesa com rodízio tipo M3 ou LCIT PB3260.
Requer configuração com unidade de ponte BU3070 ou unidade interna de várias
dobras FD3000
Não podem ser instalados juntos.
Requer a instalação do banco de papéis de duas bandejas (PB3240), gabinete tipo F ou
da LCT contínua (PB3260)

Para obter melhor desempenho e rendimento, recomendamos o uso de peças
e suprimentos genuínos do Ricoh Family Group.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso.
Algumas opções talvez não estejam disponíveis no momento de lançamento
no mercado.

2

Garantia

A Ricoh SP C840DN/SP C842DN está sob garantia contra defeitos por um
período de um ano da data da compra. Os consumíveis estão sob garantia de
90 dias da data de compraou até que se esgotem, o que ocorrer primeiro.
Consulte os documentos fornecidos com o produto para obter mais detalhes.

www.ricoh.com.br
Ricoh Brasil S/A
Ricoh e a logomarca da Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as demais marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. Ricoh USA, Inc. Todos os direitos
reservados. O conteúdo deste documento e a aparência, os recursos e especificações de produtos e serviços da Ricoh estão sujeitos a alterações periódicas, sem aviso prévio. Produtos são mostrados com
recursos opcionais. Embora tenha sido adotado cuidado para garantir a precisão dessas informações, a Ricoh não oferece garantias sobre a precisão, completude ou adequação das informações contidas
aqui, e não será responsabilizada por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais variarão dependendo do uso dos produtos e serviços, e das condições e fatores que afetem o
desempenho. A única garantia dos produtos e serviços da Ricoh são as definidas nas declarações de garantia que os acompanham.
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