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A comodidade do sem fio, a simplicidade
da tecnologia de impressão tudo-em-um.

Especificações do Equipamento

Impressora a Laser Monocromática de Mesa
com Tecnologia de Cartucho AIO
eletrofotográfica.

Imprimir nunca foi tão fácil. A RICOH® SP 310DNw permite que você ponha

Veloc. da 1ª Impressão
Velocidade de
Impressão Contínua:

impressão a laser em preto e branco de alta qualidade onde precisar. Simples de
usar e de fácil manutenção, esta impressora a laser de 30 páginas por minuto
proporciona todos os recursos básicos que qualquer ou grupo de trabalho ou escritório

26 segundos ou menos
8 segundos ou menos
30 páginas por minuto (Carta)
Teclas Start/Stop e de Job Reset + LEDs de alerta

Capacidade de Papel
Alimentação Manual de 50 fls. = 300 fls.
Duplex Automático

pequeno precisa – mais a conveniência da rede sem fio, para colocação flexível.

Bandeja Padrão: A6 a B5
Tamanhos Personalizados: 100 x 148 mm a

Corte o cabo
A ultracompacta Ricoh SP 310DNw se acomoda confortavelmente sobre ou debaixo de uma
mesa, para fácil instalação a um PC conectado. Mas porque limitar suas opções a conexões físicas?
Além da conectividade padrão USB 2.0 e Ethernet 10/100Base-TX, a SP 310DNw oferece
comunicações pela LAN Sem Fio IEEE 802.11 b/g/n embutida, com autenticação e criptografia.
Agora, você pode colocar a impressora onde seja mais conveniente para que todos no escritório
a compartilhem. Sem cabos ou configuração complexa, sem limitações físicas para instalação
sem problemas da impressão a laser segura, habilitada para WiFi.

Bandeja de Alimentação Manual: A6 a B5
Tamanhos Personalizados: 90 x 140 mm a 216 x
Duplex: Carta a Ofício, A4
Bandeja de Alimentação Manual: 52 a 162 g/m²
Duplex: 60 a 105 g/m²
Tipos de Papéis
Reciclado
Bandeja de Alimentação Manual: Papel Fino, Espesso,
Comum e Reciclado, Etiquetas, Envelopes
Peso

Impressão Windows simples

120V, 60Hz

Com 30 ppm, a Ricoh SP 310DNw é projetada para fazer o trabalho rápido das tarefas de impressão
diárias em ambientes Windows comuns. Entretanto, se preferir conectar a SP 310DNw, sua
potente controladora de 360 MHz com memória de 128 MB processa rapidamente arquivos com
até 1200 x 600 dpi de resolução, para texto e gráficos nítidos em cada página. O driver PCL 6,
intuitivo, torna mais fácil programar os trabalhos de impressão em duplex, combinar várias
páginas em uma única folha, imprimir marcas d'água nas páginas e adicionar capas dianteiras
em conjuntos, para produzir documentos de aspecto profissional, com somente alguns cliques.

Mídia de classe empresarial

Economia de Energia: 2,8 W

Especificações da Impressora/Controladora
CPU

sora/Drivers
Fontes

360 MHz
PCL 6
PCL 5e1

1200 x 600 dpi
600 x 600 dpi
Interfaces

Suporte a Rede/SO

A Ricoh SP 310DNw é feita para escritórios exigentes. A versátil bandeja de papel de 250 folhas
de alimentação frontal e a Alimentação Manual de 50 folhas aceitam mídia desde cartão postal
ao formato Ofício, e até 163 g/m² de gramatura. Imprima envelopes e pilhas de conjuntos alceados,
com o mínimo de reabastecimento. O duplex automático padrão economiza papel, enquanto
que uma bandeja de saída de 125 folhas torna fácil coletar suas páginas e voltar aos negócios.

Fácil de usar e acessível economicamente

Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003/R2,
Server 2008/R2, Server 2012 Citrix
Presentation Server 4.0, 4.5, Citrix XenApp
5.0, 6.0
Utilitários
Web Image Monitor
Smart Organizing Monitor
@Remote (suporte limitado, requer @Remote
Office Appliance)
	
Avançados
Branco, Capa Dianteira. Layout/N-em-Uma, Reduzir/Ampliar,
Girar Impressão, Economia de Toner, Marcas D'Água
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A PCL 5e não vem com o produto, mas a controladora pode receber os dados da
PCL 5e do PC host.
Somente informações do contador.
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A Ricoh SP 310DNw é muito simples de usar e confiável, com apenas algumas teclas e indicadores
LED para operar a impressora. A instalação e monitoramento do equipamento são realizados
por meio dos utilitários Web Image Monitor e Smart Organizing Monitor, da Ricoh. Além disso, ela
usa a comprovada tecnologia de cartucho de impressão Tudo-em-Um da Ricoh, para manutenção
simplificada e custos mínimos por página. Confiável e durável, o cartucho AIO é o única suprimento
que você precisará – ele contém tudo o que pode acabar – e pode ser substituído por qualquer
pessoa, em um processo limpo e sem esforço, em questão de segundos.
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Suprimentos e Rendimentos
*Valores de rendimento declarados com base na ISO/IEC 19752.

Os rendimentos reais podem variar conforme as imagens impressas e outros fatores.
A Ricoh SP 310DNw vem com um cartucho de impressão Tudo-em-Um inicial, que
rende aproximadamente 1.000 páginas. Todos os outros suprimentos vêm com
rendimento completo.
Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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