A4-MFP-skrivare för svartvitt
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Kopiator

Skanner

Fax

SP 311DN(w)

28
sid/mi

Svartvitt

SP 311SFN(w)

28
sid/mi

Svartvitt

Snabba, kompakta multifunktionsenheter för
svartvit produktion med låg energiförbrukning
Små, smarta och energieffektiva - SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) imponerar. Dessa innovativa
laserskrivare och MFP-enheter för svartvitt är kompakta nog att få plats direkt på skrivbordet och du
kommer att häpna över hur snabba och effektiva de är. Enheterna är enkla att använda och underhålla.
Och energiförbrukningen är väldigt låg. De har flera miljöanpassade funktioner som energisparläge och
automatisk duplex för att minska din miljöpåverkan. I korthet är SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) snabba,
kompakta, energismarta MFP/skrivare för svartvitt.
Enkel drift med tillgång till alla funktioner framifrån och enkelt underhåll
Inbyggt nätverkskort
PCL-stöd (alla modeller) & WiFi (SP 311DNw/SP 311SFNw)
Snabb uppvärmning och utskrift
Låga löpande kostnader med energibesparande funktioner
Superenkel utskrift med Ricohs mobilapp Smart Device Print&Scan (SP 311DNw/SP 311SFNw)

Minska dina kostnader och öka din
produktivitet
Prisvärd och produktiv

Enkel att ansluta

Allt-i-ett-kassetten som varar länge ger en låg
tonerkostnad per utskrift. Tillsammans med ett lågt
maskinpris är SP 311DN(w)/SP 311SFN(w)
prisvärda investeringar för kostnadsmedvetna
kontor. Enheterna är också extremt produktiva. De
tar 26 sekunder på sig att värma upp, sedan kör de
ut 28 sidor per minut. Automatisk duplex ökar
produktiviteten ytterligare - och sparar papper.

Med en standard-USB 2.0-port och ett inbyggt
nätverkskort (alla modeller) plus WiFi-möjligheter
(SP 311DNw och SP 311SFNw) kommer dessa
enheter enkelt passa in i ditt befintliga nätverk. Du
kan skicka dina jobb till den mest lämpade
nätverksanslutna maskinen. På så sätt kan du
nyttja dina olika utskriftssystem maximalt. Faxa
snabbt och effektivt med PC-fax och Super G3-fax
(SP 311SFN/SP 311SFNw).

Lätt att använda
Driften är enkel med endast ett par knappar och
man har tillgång till alla funktioner framifrån. SP
311SFN(w) har en fyraraders display som visar
tydliga instruktioner och det är enkelt att byta
bläckpatron. Med MFP-modellerna SP 311SFN/SP
311SFNw kan du skriva ut med en upplösning på 1
200 dpi och skanna högupplöst i färg. Du kan
också skicka skannade bilder till e-post, mapp eller
FTP och kopiera båda sidor av ett ID-kort/körkort
på samma sida av ett pappersark. Alla modellers
standardkassett rymmer 250 ark och
sidoinmatningsfacket tar 50 ark och kan användas
som en andra kassett.

Miljöansvar
Minska din miljöpåverkan med funktioner som
snabb uppvärmning, viloläge, automatisk duplex,
energisparläge och ett lågt TEC-värde. Dessutom
följer dessa enheter Energy star-kraven. Det
innebär att mindre CO2 produceras för den energi
som behövs till driften.

SP 311DN/SP 311DNw/SP 311SFN/SP 311SFNw
TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

PAPPERSHANTERING

Uppvärmningstid:

26/26/30/30 sekunder

Rekommenderat pappersformat: A4, A5, A6, B5, B6

Första utskriften:

8 sekunder

Papperskapacitet:

Max: 300 ark

Utskriftshastighet:

28 sidor/minut

Papperskapacitet (utmatning):

Max: 125/125/50/50 ark

Minne:

Standard: 128 MB
Max: 128 MB

Pappersvikt:

Standardkassett(er): 52 - 162 g/m²
Sidoinmatningsfack: 52 - 162 g/m²
Duplex: 60 - 105 g/m²

Toppvolym (duty):

20 000 sidor i månaden

Duplex:

Ja

Mått (B x D x H):

370/370/405/405 x 382 x
262/262/390/390 mm

MILJÖ

Vikt:

12,7/12,7/17,5/17,5 kg

Effektförbrukning:

Strömkälla:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Max: 890 W
Energisparläge: 50 W

KOPIATOR (SP 311SFN, SP 311SFNW)

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Kopieringsprocess:

Laserstråleskanning och
elektrofotografisk utskrift

Flersidig kopiering:

Max 99 kopior

Allt-i-ett-kassett (normal
förbrukning):
Tonerkassett (hög kapacitet):

Upplösning:

600 x 600 dpi

Zoom:

Från 25% till 400% i steg om 1%

Kapacitet för allt-i-ett-kassett
(ultrahög):

Svart: 2 000 sidor
Svart: 3 500 sidor
Svart: 6 400 sidor

Förbrukningsvaror enligt: ISO/IEC 19752.

SKRIVARE
Skrivarspråk:

Standard: PCL5e, PCL6

Upplösning:

600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi

Gränssnitt:

Standard: USB 2.0, Ethernet 10 baseT/100 base-TX, Trådlöst LAN (IEEE
802.11b/g/n) (SP 311DNw, SP
311SFNw)

Nätverksprotokoll:

TCP/IP, IPP

Windows®-miljöer:

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

Funktionerna kopiering, skanning och fax gäller endast för SP
311SFN/SP 311SFNw.
Kontakta din lokala Ricoh-återförsäljare för information om modellers
tillgänglighet, tillval och programvaror.

SKANNER (SP 311SFN, SP 311SFNW)
Skanningshastighet:

Fullfärg: Max 9,9 original per minut
Svartvitt: Max 29,7 original per minut

Upplösning:

300 dpi

Originalformat:

A4

Medföljande drivrutiner:

Network TWAIN

Skanna till:

E-post, Mapp, FTP

FAX (SP 311SFN, SP 311SFNW)
Anslutning:

PSTN, PBX

Kompatibilitet:

ITU-T (CCITT) G3

Upplösning:

8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100 dpi
8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi

Överföringshastighet:

3 sekund(er)

Modemhastighet:

Max: 33,6 kbps

Skanningshastighet:

5 sekund(er)
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ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad
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