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A4 fekete-fehér (MFP) nyomtató

Nyomtató Másoló Szkenner Faxolás

SP 311SFN(w)

28 Fekete-fehér
oldal/

SP 311DN(w)

28 Fekete-fehér
oldal/



Gyors, kompakt fekete fehér MFP-k és nyomtatók
alacsony energiafogyasztással

A SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) gépek meggyőző, kicsi és enegriahatékony megoldások. Ezek az

innovatív fekete-fehér A4-es lézernyomtatók/MFP-k elég kompaktak ahhoz, hogy kényelmesen elférjenek

az íróasztalon. Továbbá, az eszközöknek különösen egyszerű a kezelése és karbantartása. Energia

fogyasztásuk nagyon alacsony. Valamint, számos környezettudatos funkcióval rendelkeznek, mint

például az energiatakarékos üzemmód és az automatikus kétoldalas nyomtatás. Röviden összefoglalva,

ha gyors kompakt, energiahatékony fekete-fehér MPF-t/nyomtatót keres, akkor az SP 311DN(w)/SP

311SFN(w) eszközök tökéletes választásnak bizonyulhatnak.

Egyszerű, teljes elülső kezelés és könnyű karbantartás

Beépített hálózati kártya

PCL támogatás (összes modell) és WiFi (SP 311DNw/SP 311SFNw)

Rövid bemelegedési idő és gyors nyomtatási sebesség

Alacsony üzemeltetési költségek az energiatakarékos funkciókkal

Könnyű nyomtatás a Ricoh Smart Device Print&Scan mobilalkalmazás által (SP 311DNw/SP 311SFNw)



Csökkentse költségeit és növelje
produktivitását

Pénztárca barát és produktív

A sokáig tartó nagy kapacitású all-in-one
festékkazetták alacsony nyomatköltséget
eredményeznek. Emellet az alacsony hardver
árnak köszönhetően az SP 311DN(w)/SP
311SFN(w) eszközök megfizethető megoldást
jelentenek a költségtudatos irodáknak. Továbbá,
ezek az eszközök kiemelkedő produktivitással
büszkélkedhetnek. Bemelegedési idejük mindössze
26 másodperc és folyamatos nyomtatási
sebességük 28 oldal/perc. Az automatikus
kétoldalas nyomtatás tovább növeli a produktivitást
és papírt takarít meg.

Könnyű használat

A teljes elülső kezelés egyértelmű és egyszerű. Az
SP 311SFN(w) 4-soros kijelzője egyértelmű
utasításokat jelenít meg, így a festékpatron cseréje
is egyszerű. Az SP 311SFN/SP 311SFNw MFP
modellek segítségével 1200 dpi felbontással
nyomtathat és színesben szkenelhet. A
beszkennelt dokumentumokat elküldheti e-mailben,
mappába, vagy FTP-re. Az igazolványok mindkét
oldalát könnyedén másolhatja egyetlen lapra az
igazolványmásolás funkció segítségével. Az
alapkiszerelésben rendelkezésre álló papíradagoló
minden modell esetén 250 lap tárolására alkalmas,
amit az 50 lapos kézi adagoló egészít ki.

Könnyű csatlakoztatás

A standard USB 2.0 csatlakozóval és a beépített
hálózati kártyával (összes modell), illetve a WiFi
kompatibilitással (SP 311DNw and SP 311SFNw),
az eszközöket probléma nélkül integrálhatja
hálózatába. A nyomtatási munkákat a leginkább
alkalmas hálózati eszközre küldheti. Így a
rendszerben minden nyomatot a legkedvezőbb
költségek mellett állíthat elő. Faxoljon gyorsan és
hatékonyan (SP 311SFN/SP 311SFNw) a PC Fax
és Super G3 Fax segítségével.

Környezettudatos

Csökkentse környezeti hatásait az olyan funkciók
segítségével, mint a alacsony bemelegedési idő, az
alvó mód, az automatikus kétoldalas nyomtatás, az
energiatakarékos üzemmód és az alacsony tipikus
energiafogyasztás. Továbbá ezek a termékek
megfelelnek az Energy Star követelményeknek. Ez
azt jelenti, hogy kevesebb CO2 termelődik az
üzemeltetéshez szükséges energia előállítása
során.



SP 311DN/SP 311DNw/SP 311SFN/SP 311SFNw
MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő: 26/26/30/30 másodperc
Az első oldal elkészítésének
ideje:

8 másodperc

Folyamatos nyomtatási
sebesség:

28 oldal/perc

Memória: Standard: 128 MB
Maximum: 128 MB

Havi csúcsterhelhetőség: 20 000 nyomat/hó
Duplex: Alapkiépítésben
Méretek (Sz x Mé x Ma): 370/370/405/405 x 382 x

262/262/390/390 mm
Súly: 12,7/12,7/17,5/17,5 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ (SP 311SFN, SP 311SFNW)

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: PCL5e, PCL6
Nyomtatási felbontás: 600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi
Interfészek: Alapkiépítésben: USB 2.0, Ethernet 10

base-T/100 base-TX, Vezeték nélküli
LAN (IEEE 802.11b/g/n) (SP 311DNw,
SP 311SFNw)

Hálózati protokollok: TCP/IP, IPP
Windows® környezetek: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2012

SZKENNER (SP 311SFN, SP 311SFNW)

Beolvasási sebesség: Színes: Maximum 9,9 eredeti
percenként
Fekete-fehér: Maximum 29,7 eredeti
percenként

Felbontás: 300 dpi
Eredeti mérete: A4
A csomagban szállított meghajtó
programok:

Network TWAIN

Szkennelés: E-mail, Mappa, FTP

FAX (SP 311SFN, SP 311SFNW)

Telefonvonal: PSTN, PBX
Kompatibilitás: ITU-T (CCITT) G3
Felbontás: 8 x 3,85 vonal/mm, 200 x 100 dpi

8 x 7,7 vonal/mm, 200 x 200 dpi
Átviteli sebesség: 3 másodperc
Modemsebesség: Maximum: 33,6 Kb/s
Beolvasási sebesség: 5 másodperc

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret: A4, A5, A6, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás: Maximum: 300 lap
Kimeneti papírkapacitás: Maximum: 125/125/50/50 lap
Papírsúly: Standard papírtálcák: 52 - 162 g/m²

Kéziadagoló-tálca: 52 - 162 g/m²
Duplex egység: 60 - 105 g/m²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Maximum: 890 W
Energiatakarékos üzemmód időzítése:
50 W

KELLÉKANYAGOK

All-in-one festékkazetta
kapacitása (kis kapacitású):

Fekete: 2000 nyomat

All-in-one festékkazetta
kapacitása (nagy kapacitású):

Fekete: 3500 nyomat

Kellékanyag kapacitás-mérési módszer: ISO/IEC 19752.
A másoló, szkenner és fax funkciók csak az SP 311SFN/SP
311SFNw modelleknél alkalmazhatók.
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.
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