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Painel tátil intuitivo e eficiência inovadora.
Impressão a cores simplificada.

A impressora A4 a cores SP C342DN é inteligente e fácil de usar; além disso, a sua excecional eficiência

faz com que seja perfeita para qualquer escritório de pequena/média dimensão e sucursais de

empresas. A usabilidade é melhorada graças ao intuitivo painel tátil de 4,3 polegadas baseado em

ícones, que partilha de caraterísticas de design funcional semelhantes aos multifunções Ricoh para uma

fácil integração. É possível imprimir trabalhos de forma rápida, segura e fácil a partir de telemóveis e o

fluxo de trabalho é também agilizado pelo processador Intel de alta velocidade. Tudo isto é combinado

com baixos custos operacionais, sendo por isso um equipamento muito económico.

Intuitivo painel tátil a cores de 4,3 polegadas.

Equipamento compacto e operação frontal

Processador de alta velocidade para agilizar trabalhos de impressão grandes

Impressão móvel com apps Ricoh, AirPrint e Wi-Fi Direct (opcional)

Impressão direta USB (opcional)



TCO competitivo, ecrã tátil intuitivo e
muito mais

Conveniência e rapidez na ponta dos
dedos

O painel tátil de 4,3 polegadas oferece uma maior
usabilidade através de um interface intuitivo e fácil
de utilizar: o ecrã é baseado em ecrãs e permite
adicionar atalhos, além de oferecer uma
funcionalidade mais avançada quando usado com
o nosso software integrado. Agilize o seu fluxo de
trabalho - o driver memoriza as definições de
impressão mais usadas, contribuindo para a sua
excelente usabilidade.

Elevada produtividade, baixos custos
de impressão

Independente da sua atividade, beneficiará da
produtividade e dos baixos custos proporcionados
pelo SP C342DN. Entre as suas muitas vantagens,
o seu rápido processador permite processar
trabalhos volumosos mais facilmente; a sua
capacidade de pico de trabalho é de 6000 páginas
por mês e a velocidade de impressão é de 25 ppm.
O aumento na produtividade é complementado por
custos operacionais extremamente competitivos.

Mobilidade, segurança, versatilidade

Se pretende funcionalidades mais avançadas, a
mais recente controladora (GWNX) da Ricoh
expande a capacidade do software e possibilita a
produção de trabalhos via apps móveis Ricoh,
AirPrint e Wi-Fi Direct. A possibilidade de
impressão via dispositivos Android e IOS contribui
para a sua versatilidade. Para tirar partido dos
ambientes de mobilidade que se verificam hoje em
dia, o SP C342DN oferece às empresas uma
opção de impressão segura, sem necessidade de
ligação a uma rede.

Integração avançada para um melhor
fluxo de trabalho

Pretende reduzir custos, aumentar a segurança
dos seus documentos, melhorar a produtividade ou
diminuir a sua pegada de carbono? Tudo o que
acabámos de referir? Nesse caso, podemos
ajudar. A ampla gama de soluções de software
adicionais da Ricoh foi desenvolvida a pensar em
necessidades e desafios empresariais específicos.
E terá sempre assistência contínua para assegurar
que tira o máximo partido do seu investimento.



SP C342DN
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Tecnologia: Laser
Tempo de aquecimento: 20 segundos
Velocidade da primeira cópia: Cor integral: 13,5 segundos

P&B: 13,5 segundos
Velocidade de impressão: Cor integral: 25 páginas por minuto

P&B: 25 páginas por minuto
CPU: Intel Atom Processor Bay Trail:

1,46GHz
Memória: Standard: 2 GB
Disco rígido: 320 GB (Opcionais)
Capacidade de pico de trabalho: 75 000 impressões por mês
Duplex: Standard
Dimensões (L x P x A): 400 x 480 x 404 mm
Peso: 29 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, Impressão direta de
PDF
Opcionais: XPS, PictBridge

Resolução de impressão: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Tipos de letra: PCL (45 tipos de letra, Tipos de letra

internacionais: 13 Intellifonts), PS3
(136 tipos de letra)

Interface: Standard: USB 2.0, Interface USB
Host, Ethernet 10 base-T/100 base-
TX/1000 base-T
Opcionais: Slot SD, IEEE bidirecional,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Servidor USB para segunda placa de
rede

Protocolo de rede: TCP/IP (IP v6)
Ambientes Windows®: Windows® Vista, Windows® 2000,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Ambientes Mac OS: Macintosh 8.6 ou superior (OS X
Classic), Macintosh OS X Native v10.7
ou posterior

Ambientes UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Ambientes SAP® R/3®: SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® ou
posterior)

Outros ambientes suportados: NDPS Gateway
AS/400® utilizando OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries
CUPS support
Custom Device Type (SAP/R3)
Device Option Utility (Citrix)
HPT support

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: A4, A5,
B5, Legal, Letter, Executive, F/GL,
Foolscap, Folio
Band. de alimentação manual: A4, A5,
A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter,
Executive, F/GL, Foolscap, Folio

Capacidade de entrada de papel: Máximo: 1 100 folhas
Capacidade de saída de papel: Máximo: 150 folhas
Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard: 60 - 163

g/m²
Band. de alimentação manual: 60 -
220 g/m²

Suportes de impressão: Papel normal, Papel de espessura
média, Papel grosso, Papel reciclado,
Papel de cor, Papel timbrado, Papel
pré-impresso, Papel fino, Papel
revestido (brilhante), Papel revestido
(mate), Papel especial, Papel de
etiqueta, Envelopes, Bond, Cartolina,
Papel revestido (brilhante: grosso),
Papel revestido (mate: grosso)

SEGURANÇA

Autenticação: Autenticação Windows®, Autenticação
LDAP, Autenticação básica,
Autenticação por código de utilizador,
Autenticação 802.1.x

Segurança de rede: Suporte SSL, Suporte SNMPv3

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1,3 kW
Modo de prontidão: 65 W ou menos
Modo de suspensão: Inferior a 0,5 W
TEC (Consumo Elétrico Típico): 1,5
kWh

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 500 folhas, Caixa de correio com 4 bandejas,
Mesa de suporte, Disco rígido (320 GB), IEEE 1284 bidirecional, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor USB para segundo interface de rede,
VM Card, Pictbridge, Impressão direta XPS

CONSUMÍVEIS

Capacidade do cartucho tudo em
um (duração standard):

Preto: 2 800 impressões
Cyan: 2 800 prints
Magenta: 2 800 prints
Yellow: 2 800 prints

Capacidade do cartucho "tudo
em um" (ultralonga duração):

Preto: 7 200 impressões
Ciano: 6 600 impressões
Magenta: 6 600 impressões
Amarelo: 6 600 impressões

Kit inicial: Preto: 2 800 impressões
Ciano: 2 800 impressões
Magenta: 2 800 impressões
Amarelo: 2 800 impressões

Método de medição da
durabilidade dos consumíveis:
ISO/IEC 19798

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
comerciais dos respetivos
proprietários. As
especificações e o aspeto
externo estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
A cor do equipamento pode
variar da cor apresentada no
catálogo. As imagens neste
catálogo não são fotografias
reais e podem existir
pequenas diferenças de
pormenor.
Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. Todos os
direitos reservados. Este
catálogo, os seus conteúdos
e/ou formatação não podem
ser modificados e/ou
adaptados, copiados
parcialmente ou no todo e/ou
incorporados noutros
trabalhos sem a prévia
permissão por escrito por
parte da Ricoh Europe PLC.www.rexrotary.com


