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Urządzenie wielofunkcyjne mono

Drukarka Kopiarka Faks Skaner

SP 325SNw

28 Mono
str./min

SP 325DNw

28 Mono
str./min

SP 325SFNw

28 Mono
str./min



Kompaktowa budowa, wielkie możliwości

Drukarka i urządzenie wielofunkcyjne A4 mono firmy Ricoh to idealne modele dla firm, które chcą się

rozwijać i zwiększyć wydajność. Trwałość, niezawodność i wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 1200 x

1200 dpi to tylko niektóre zalety tych modeli. Dzięki prostej konfiguracji i obsłudze, szybko i bez

problemów skorzystasz z każdej funkcji. Modele te charakteryzują się kompaktową budową, co sprawia,

że zmieszczą się na każdym biurku, a dodatkowe funkcjonalności pozwolą na drukowanie z urządzeń

mobilnych.

Proste w instalacji i obsłudze;

Łatwa wymiana kartridża all-in-one;

Kompaktowa budowa i obsługa z przodu urządzenia;

Obsługa systemów operacyjnych Windows, Mac i środowiska Linux;

Drukowanie i skanowanie z urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android i iOS.



Zawsze idealne dokumenty

Niewielkie wymiary i prosta obsługa

Modele te obsługuje się intuicyjnie i w krótkim
czasie są gotowe do pracy. Szybko i bez
przestojów wykonasz każde zadanie, dzięki
łatwemu dostępowi do narzędzi, których
najczęściej używasz. Niewielkie wymiary sprawiają,
że zmieszczą się w każdym pomieszczeniu, nie
zajmując cennej przestrzeni biurowej.

Łączność z urządzeniami

Dzięki aplikacji Ricoh Smart Device Print&Scan
firmy Ricoh możesz drukować zdjęcia i dokumenty
z telefonów iPhone oraz urządzeń mobilnych iPad i
Android. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać
aplikację i być w tej samej sieci, a jeśli używasz
urządzeń z systemem operacyjnym iOS możesz
drukować bez potrzeby instalowania aplikacji.

Wysoka wydajność

ARDF oraz obsługa AirPrint w modelach SP
325SNw i SP 325SFNw pomogą w znaczny
sposób zwiększyć wydajność w Twoim biurze.
Każde z urządzeń oferuje wysokiej jakości
dokumenty w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, co
sprawi, że wejdziesz na wyższy poziom
drukowania dokumentów zwiększając tym swoje
cele biznesowe.

Nieograniczone możliwości

SP 325SNw oraz SP 325SFNw posiadają funkcje,
które spełnią wszystkie Twoje potrzeby i umożliwią
dzielenie się dokumentami z innymi użytkownikami.
Szybkie skanowanie i cyfryzacja dokumentów oraz
łatwe udostępnianie dokumentów poprzez
skanowanie bezpośrednio do folderu, poczty
elektronicznej lub USB za pomocą sterownika
skanera to zalety, które usprawnią przepływ
dokumentów w Twoim biurze.



SP 325DNw / SP 325SNw / SP 325SFNw
Ogólna Specyfikacja

OGÓLNE

Czas nagrzewania: poniżej 26/30/30 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

poniżej 8 sekund

Prędkość drukowania: 28 str./min.
Pamięć: Standardowo: 128 MB
Cykl duty: 35 000 wydruków miesięcznie
Żywotność: 5 years or 350 000 wydruków
Drukowanie dwustronne: Automatyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 376/405/405 x 392/392/392 x 262/

405/405 mm
Waga: 13/17/17 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA (SP 325SFNw, SP 325SNw)

Kopiowanie wielokrotne: Do 99 kopii
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki: Standardowo: PCL5e, PCL6
Rozdzielczość drukowania: 600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi, 1200 x

1200 dpi
Czcionki: PCL (45 czcionek)
Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa

10 base-T/100 base-TX,
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11b/g/n)

Protokół sieciowy: TCP/IP
Środowiska Windows®: Windows® 7, Windows® 8, Windows®

8.1, Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2012

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Inne obsługiwane środowiska: Linux environment

SKANER (SP 325SFNw, SP 325SNw)

Skanowanie: Mono
Pełnokolorowe

Prędkość skanowania: Pełnokolorowe: Maksymalnie 4,5
oryginałów na minutę
Mono: Maksymalnie 13 oryginałów na
minutę

Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN
Skanuj do: E-mail, Folder, USB, FTP, mobile

device (with a free App)

FAKS (SP 325SFNw)

Sieć: PSTN, PBX
Kompatybilność: G3
Prędkość transmisji: G3: 3 sek.

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru: Maksymalnie: 300 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 125/50/50 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowa kaseta: 52 - 162 g/m²

Taca ręczna: 52 - 162 g/m²
Dupleks: 60 - 105 g/m²
- g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 890 W
Tryb gotowości: 120 W lub mniej
Tryb uśpienia: Poniżej 1 W

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność kartridża all-in-one
(wydajny):

Czarny: 3 500 wydruków

Pojemność kartridża all-in-one
(wysokowydajny):

Czarny: 6 400 wydruków

Zestaw startowy: Czarny: 1 000 wydruków
Wydajność materiałów
eksploatacyjnych metoda
pomiaru ISO/IEC 19752

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów
eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.ricoh.pl


