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Uma robusta e fiável adição ao seu local de
trabalho.
Tanto os modelos SP 5300DN como os modelos SP 5310DN são impressoras rápidas, fiáveis e robustas
para usar no dia a dia e tornar-se-ão o alicerce da produção documental da sua empresa. São ambos
descritos como equipamentos robustos, eficientes e duráveis. E, apesar das suas dimensões compactas,
estas impressoras A4 a preto e branco tratam simplesmente de todo o trabalho. Foram especialmente
concebidas a pensar na durabilidade e fiabilidade e estão dotadas de uma robusta controladora e
avançado processador para uma produção rápida.
Design compacto
Controladora e processador avançados
Equipamentos praticamente sem necessidade de manutenção
Velocidades de impressão de 50 e 60 ppm
Baixo consumo de energia a pensar no ambiente

Trabalhar no duro. Todos os dias da
semana.
Toda a robustez, com maior controlo.

Repletos de funcionalidades.

Com um robusto processador Intel de 1,46Ghz e 2
GB de memória, pode executar trabalhos de
impressão complexos sem dificuldade. Toda esta
tecnologia ajuda a aumentar a produtividade,
velocidade e produção, contribuindo para que a
sua empresa seja ainda mais eficiente.

Graças ao seu design compacto, não terá de se
preocupar em arranjar espaço ou reservar uma
área dedicada no seu escritório. As suas
dimensões compactas escondem o que realmente
conseguem fazer e permitem que instale estas
impressoas praticamente em qualquer lugar. É
possível imprimir diretamente a partir do seu
smartphone ou tablet, ou a partir de mainframe
com a opção IPDS.

Baixo consumo de energia. Custos
reduzidos para a sua empres

Imprime sem parar.
Quando as suas impressoras estão todas
ocupadas, precisa de um equipamento a que
possa recorrer. É por isso que ambos os modelos
incluem todas as funcionalidades de que precisa,
ao mesmo tempo que são robustos para tratar de
todo o trabalho. Foram também concebidos para
necessitarem o mínimo de manutenção –
proporcionando-lhe trabalhar sem interrupções.

A Ricoh coloca o ambiente em primeiro lugar e
ajuda-o a fazê-lo também. Por isso, estas
impressoras oferecem a melhor combinação de
funcionalidades tecnológicas, têm uma excelente
relação qualidade/preço e ainda ajudam a reduzir
os seus custos com energia.

SP 5300DN/SP 5310DN
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

SEGURANÇA

Configuração:

Equipamentos de secretária

Tecnologia:

Laser

Tempo de aquecimento:

21/25,4 segundos

Velocidade da primeira cópia:

6/6 segundos

Velocidade de impressão:

P&B: 50/60 páginas por minuto

CPU:

Intel Celeron-M: 1,46 GHz

Memória:

Standard: 2 GB
Máximo: 2 GB

Disco rígido (Opcionais):

320 GB

Dimensões (L x P x A):

420 x 410 x 345 mm

Peso:

18 kg

Fonte de alimentação:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Autenticação:

Autenticação Windows®, Autenticação
LDAP, Autenticação básica,
Autenticação por código de utilizador,
Autenticação 802.1.x, Integration
server authentication, SMTP
authentication, POP before SMTP

Segurança de rede:

Ativar/desativar portas e protocolos,
Suporte SSL, Suporte SNMPv3

ECOLOGIA
Consumo de energia:

IMPRESSORA
Linguagem da impressora:

Standard: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF
Opcionais: XPS

Resolução de impressão:

1200 x 1200 dpi

Interface:

Standard: USB2.0 Type A, Ethernet 10
base-T/100 base-TX/1000 base-T
Opcionais: IEEE bidirecional, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor
USB para segunda placa de rede

Protocolo de rede:

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Ambientes Windows®:

Windows® 2000, Windows® Vista,
Windows® 2000, Windows® 8,
Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2003R2, Windows® Server
2003, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Ambientes Mac OS:

Máximo: 1,4 kW
Modo de prontidão: 80,4/75,1 W ou
menos
Modo de suspensão: Inferior a
0,63/0,68 W
TEC (Consumo Elétrico Típico):
2,6/3,1 kWh

OPÇÕES
1 x bandeja de papel de 500 folhas, Mesa de suporte

CONSUMÍVEIS
Capacidade do toner:

Preto: 25 000 impressões
Rendimento declarado: Valor de
rendimento declarado de acordo com
a ISO/IEC 19752

Kit inicial:

10 000 impressões

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.

Macintosh OS X v10.7 ou posterior

SUPORTES DE PAPEL
Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: A4, A5,
A6, B5, B6
Band. de alimentação manual: A4, A5,
A6, B5, B6, Letter, Half Letter
Capacidade de entrada de papel: Máximo: 2 600 folhas
Capacidade de saída de papel:

Máximo: 500 folhas

Gramagem do papel:

Bandeja(s) de papel standard: 64 - 120
g/m²
Band. de alimentação manual: 60 220 g/m²
Bandeja de duplex: 64 - 120 g/m²

Suportes de impressão:

www.ricoh-europe.com

Papel normal, Papel de espessura
média, Papel grosso, Papel reciclado,
Papel de cor, Papel timbrado, Papel
pré-impresso, Papel fino, Papel
especial, Papel de etiqueta,
Envelopes, Bond, Acetatos

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
comerciais dos respetivos
proprietários. As
especificações e o aspeto
externo estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
A cor do equipamento pode
variar da cor apresentada no
catálogo. As imagens neste
catálogo não são fotografias
reais e podem existir
pequenas diferenças de
pormenor.
Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. Todos os
direitos reservados. Este
catálogo, os seus conteúdos
e/ou formatação não podem
ser modificados e/ou
adaptados, copiados
parcialmente ou no todo e/ou
incorporados noutros
trabalhos sem a prévia
permissão por escrito por
parte da Ricoh Europe PLC.

