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As funções certas. Ao preço certo.

O seu local de trabalho precisa de elevado desempenho e funcionalidades robustas no dia a dia. Mas

também tem restrições orçamentais – o MP 402SPF cumpre todos os requisitos. Este inovador

multifunções A4 a preto e branco com processador Intel dá-lhe o melhor custo por página da sua classe.

Também permite uma fácil integração com a infraestrutura de rede existente, em combinação com um

inovador interface de utilizador, para que o seu grupo de trabalho melhore o seu desempenho.

O intuitivo Smart Operation Panel de 10,1 polegadas ajuda a aumentar a produtividade e melhora o fluxo de

trabalho

O alimentador de documentos de uma só passagem lê ambos os lados de um documento de uma só vez,

reduzindo o tempo de leitura e ajudando a aumentar a eficiência

Rapidez com um melhorado processador Intel para permitir que faça simplesmente mais

Impressão com resolução de 1200 x 1200 dpi à velocidade máxima

Segurança avançada através de software de autenticação nativo



Inteligentes, produtivos e compactos.

Tecnologia para fazer mais.

O intuitivo Smart Operation Panel de 10,1
polegadas proporciona uma fácil operação e tem
todas as funções que o ajudam a fazer mais. As
funções avançadas de software e o acesso a apps
adicionais para download através do nosso
Application Site também contribuem para a
eficiência da sua organização – e suporta ligação 
à cloud. Em termos de software, é possível a
integração com Streamline NX, FlexRelease NX e
Enhanced Locked Print NX.

Elevada qualidade. Elevada
eficiência.

Com 1200 x 1200 dpi à velocidade máxima, este
multifunções mantém uma elevada qualidade ao
mesmo tempo que poupa tempo. A rápida leitura
via SPDF permite a eficiência e pode imprimir
diretamente a partir de unidades de
armazenamento de dados amovíeis: basta inserir
uma unidade USB ou SD card para imprimir. Para
imprimir rapidamente fora do escritório, as
soluções de impressão móvel como Airprint e NFC
permitem-lhe usar o seu smartphone ou tablet para
imprimir sem software ou driver adicionais.

Uma solução compacta.

Instale este equipamento num canto ou numa
secretária no seu escritório para tratar tde todo o
fluxo de trabalho de um grupo de trabalho de
pequena a média dimensão. Não só tem as
dimensões mais compactas da sua gama, mas
também as funcionalidades mais inovadoras da
sua classe. E para uma maior eficiência, o ecrã tátil
tem um interface comum a modelos A3 e A4.

Fluxo de trabalho otimizado com
Streamline NX.

Para uma solução em grandes empresas, é
possível integrar o Streamline NX, um pacote
robusto e escalável de aplicações e ferramentas de
gestão documental, que oferece uma solução
inteligente e uniformizada em todos os escritórios a
nível global. A combinação do nosso hardware e
software pode ajudar a poupar até 40% nos seus
custos operacionais, suportando simultaneamente
objetivos de segurança, conformidade e
sustentabilidade.



MP 402SPF
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 21 segundos
Velocidade da primeira cópia: 5 segundos
Velocidade de produção
contínua:

40 páginas por minuto

CPU: Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46
GHz

Memória: Standard: 2 048 MB
Disco rígido: Standard: 250 GB
Dimensões (L x P x A): Com SPDF: 476 x 483 x 510 mm
Peso: Equipamento principal: 26 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia: Impressão eletrofotográfica
monocomponente a seco

Unidade de leitura: LED Array
Cópia múltipla: Até 99 cópias
Resolução: 600 x 600 dpi
Zoom: De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Processo de impressão: Impressão eletrofotográfica a seco
Linguagem da impressora: Standard: PCL5e, PCL6, Adobe®

PostScript® 3™, Impressão direta de
PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF)
Opcionais: XPS

Resolução de impressão: Máximo (1200 x 1200 dpi)
Interface: Standard: Ethernet 10 base-T/100

base-TX/1000 base-T
Opcionais: IEEE bidirecional, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Protocolo de rede: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambientes Windows®: Windows® Vista, Windows® 2000,

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

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Ambientes UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10

HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1

Ambientes SAP® R/3®: SAP® R/3 3.x® ou posterior, mySAP
ERP 2004 ou posterior

SCANNER

Velocidade de leitura: SPDF: Máximo de 40 (simplex)/80
(duplex) originais por minuto

Resolução: Standard: 100 - 600 dpi
Predefinição: 200 dpi
Scanner: Até 1200 x 1200 dpi
Driver: Até 19 200 x 19 200 dpi

Formato do original: A4
Drivers incluídos: TWAIN de rede
Scan to: E-mail, Pasta, USB, SD card, SMB,

FTP, URL, PDF/A, PDF com
assinatura digital, PDF pesquisável
(integrado) (Opcionais)

FAX

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: G3, Internet-Fax ITU-T (T.37)
Resolução: Standard: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x

200 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 100
dpi

Método de compactação: MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de transmissão: G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi,

JBIG)
Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura: 2,4 segundo(s)
Capacidade de memória: Standard: 4 MB
Backup de memória: Sim: 12 hora(s)

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

Capacidade de entrada de papel: Máximo: 1 600 folhas
Capacidade de saída de papel: Standard: 250 folhas
Gramagem do papel: 52 - 162 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1 140 W
Potência de operação: 587,81 W
Modo de prontidão: 107 W ou menos
Modo de suspensão: Inferior a 0,9 W
TEC (Consumo Elétrico Típico): 1,756
kWh
Recuperação: 8,6 seg.

OPÇÕES

Bandeja de papel (1 x bandeja de papel de 250 folhas, 1 x bandeja de
papel de 500 folhas), Mesa média, Mesa alta, IEEE 1284 bidirecional,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Kit de interface para contador,
Conversor do formato de ficheiros, Unidade de Data Overwrite Security
(versão certificada), Unidade de ligação de fax, Unicode Font Package for
SAP, Unidade de OCR, Impressão direta XPS, Disco rígido com funções
de segurança adicionais, Leitor NFC, USB Device Server, Placa USB
avançada

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner: Preto: 10 400 impressões
Rendimento previsto do toner
(A4/LT, 6% de preenchimento)

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

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
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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
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