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Kompakt és tartós A4-es MFP-k mindennapi
használatra

A [TERMÉK] mindent tud, amire a költséghatékony fekete-fehér nyomtatáshoz, fénymásoláshoz,

szkenneléshez és faxoláshoz szüksége van. Vonzó árával és az alacsony TCO-val ezek a multifunkciós

eszközök ésszerű, hosszú távú befektetést jelentenek. Irodai produktivitásának optimalizálása

érdekében, a Ricoh új kezelőpanelje kiemelkedő sebességet és teljesítményt nyújt. Továbbá, ezek az

eszközök jól illeszkednek íróasztalához, hiszen kis méretűknek és elülső oldali hozzáférhetőségüknek

köszönhetően gyorsan működnek, és könnyen karbantarthatók. Röviden, a SP 3600SF/SP 3610SF segít,

hogy környezettudatos módon lehessen még termelékenyebb legyen nap mint nap.

Takarítson meg pénzt az alacsony TCO-val.

Spóroljon meg helyet a kompakt, kis méretének köszönhetően.

Hozzon létre kiváló minőségű, 1 200 dpi felbontású nyomatokat.

Könnyű kezelés és karbantartás.

Csökkentse a környezetre mért hatását: alacsony energiafogyasztás.



Termelékenység; alacsony környezeti
hatás

Kiemelkedő produktivitás

A legújabb Ricoh kezelőpanellel felszerelve, a SP
3600SF/SP 3610SF nagy teljesítményt és a célnak
megfelelő funkcionalitást kínál. Az első nyomat
mindössze 6,5 másodperc alatt elkészül, miután
ezek az eszközök a 30 lap/perces sebességre is
képesek. Az egymenetes kétoldalas szkenner (SP
3610SF) további produktivitást biztosít. Másrészt
magas, 1 200 x 1 200 dpi nyomtatási felbontást
garantál. Mindezek felett mindkét berendezés
alkalmas havi 50 000 nyomat készítésére,
miközben az @Remote alapfelszerelés, a WiFi
csatlakoztathatóság pedig opcionális.

Alacsony TCO.

Versenyképes árával és alacsony TEC-értékével, a
SP 3600SF/SP 3610SF vonzó megoldás a kis- és
közepes méretű irodák számára. A PxP toner
alacsonyabb hőmérsékleten fixál, így csökkenti az
energiaköltségeket. A toner fogyasztását limitálni
lehet a "toner spórolás" lehetőségnek
köszönhetően. A működtetési költségek tovább
csökkenthetők a különálló PCDU és toner által. Ez
azt jelenti, hogy egymástól függetlenül cserélheti ki
őket a teljes all-in-one festékkazetta cseréje helyett.

Kompakt és könnyen kezelhető

Kis méretének köszönhetően, a SP 3600SF/SP
3610SF könnyen illeszkedik irodai asztalához. A
teljes elülső oldali hozzáférhetőség garantálja a
zökkenőmentes karbantartást. Ezeket az
eszközöket öröm használni a négysoros LCD
kijelző és az alvó üzemmódból való gyors
helyreállás miatt is; egy pillanat alatt használatra
készek!

Környezetbarát

A Ricoh filozófiája, hogy a lehető legoptimálisabb
teljesítményt biztosítsa a legkisebb környezeti
hatás mellett. A SP 3600SF/SP 3610SF ultra alvó
és ÖKO módja a minimálisra csökkenti az
energiafogyasztást és a szén-dioxid kibocsátást. A
tervezés során úrjahasznosított és a bio-műanyag
alkatrészeket használnak, ahol csak lehetséges.
Továbbá, a működés alatti energiafogyasztás
osztályában a legalacsonyabb, a toner és a papír
használatának hatékony kezelése szintén
forrásokat takarít meg.



SP 3600SF/SP 3610SF
MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő: 19 másodperc
Az első oldal elkészítésének
ideje:

6,5 másodperc

Folyamatos nyomtatási
sebesség:

30 oldal/perc

Memória: Standard: 512 MB
Havi csúcsterhelhetőség: 50 000 nyomat/hó
Méretek (Sz x Mé x Ma): 400 x 392 x 406 mm
Súly: 19 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás: Lézersugaras szkennelés és elektro-
fotografikus nyomtatás

Többpéldányos másolás: Legfeljebb 99 példány
Felbontás: 600 x 600 dpi
Zoomolás: 25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5ePCL6Adobe®
PostScript® 3™

Nyomtatási felbontás: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1
200 dpi

Betűtípusok: PCL (45 betűtípus, Nemzetközi
betűtípus: 13 Intellifont), PS3 (136
betűtípus)

Interfészek: Alapkiépítésben: USB 2.0Gigabit
Ethernet
Opció: Vezeték nélküli LAN (IEEE
802.11a/b/g/n)

Hálózati protokollok: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® környezetek: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2003R2, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Mac OS környezetek: Macintosh OS X Native v10.6 vagy
újabb

SZKENNER

Beolvasási sebesség: Színes: A4 (Maximum 6 eredeti
percenként)
Fekete-fehér: A4 (Maximum 20 eredeti
percenként)

Felbontás: Alapkiépítésben: 100 dpi200 dpi300
dpi400 dpi300 dpi
Alapértelmezés: 200 dpi

Eredeti mérete: A4
A csomagban szállított meghajtó
programok:

Network TWAIN

Szkennelés: E-mail (SMTP hitelesítés, POP az
SMTP előtt), USB, SMB, FTP

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret: A4
A5
A6
B5
B6

Bemeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 350 lap
Maximum: 850 lap

Kimeneti papírkapacitás: Maximum: 125 lap
Papírsúly: Standard papírtálcák: 52 - 162 g/m²

Opcionális papírtálcák: 52 - 162 g/m²
Kéziadagoló-tálca: 52 - 162 g/m²
Duplex egység: 52 - 162 g/m²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Maximum: 1006 W
Energiatakarékos üzemmód időzítése:
1 W

OPCIÓK

1 db 250 lapos papíradagoló, 1 db 500 lapos papíradagoló, Vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

KELLÉKANYAGOK

Induló készlet: Fekete: 1500 nyomat
PCU élettartam: Fekete: 20 000 nyomat
Toner cartridge (normál
kapacitás):

Fekete: 3000 nyomat

Toner cartridge (nagy kapacitás): Fekete: 6000 nyomat

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi
viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001
tanúsítás, ISO27001
tanúsítás
A szövegben szereplő márka-
és/vagy terméknevek a
megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei. A termék külső
megjelenése és műszaki
adatai külön értesítés nélkül
megváltoztathatók. Az
aktuális termék színe eltérhet
a prospektusban látottaktól. A
prospektusban látható képek
nem valódi fényképek, ezért
apró részletek eltérhetnek a
látottaktól.
Copyright © 2014 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Sem jelen brosúra,
sem annak tartalma nem
módosítható és/vagy
másolható a Ricoh Europe
PLC előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül.www.ricoh-europe.com


