Impressora A3 a cores
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Processamento rápido. Qualidade elevada.
Um rápido processamento a cores e as melhores opções de acabamento da sua classe são apenas o
princípio das vantagens. Na verdade, a nossa mais recente gama de equipamentos A3 a cores ajudará a
fazer muito mais. Os SP C840DN e SP C842DN oferecem qualidade de imagem de 1200 x 1200 dpi,
velocidades de 45ppm e 60ppm e novas formas de dar resposta às suas necessidades. Incluem o Smart
Operation Panel, onde pode pré-visualizar trabalhos no ecrã de 10,1 polegadas e fazer muito mais
internamente, oferecendo à sua empresa e clientes uma experiência de cor intuitiva e de elevada
qualidade.
A primeira impressora a cores A3 com Smart Operation Panel
Processamento rápido de trabalhos de impressão a cores com elevado volume de dados
Ampla variedade de opções de acabamento para uma produção interna profissional
A capacidade de papel standard mais elevada da sua classe: 1200 folhas
Robustez, fiabilidade e baixo custo total de propriedade

Tenha uma perspetiva completa.

Inovação permanente.

A funcionalidade que mais se destaca nesta gama
é o Smart Operation Panel de 10,1 polegadas,
que lhe permite rapidamente pré-visualizar todos
os trabalhos. Este interface intuitivo proporciona
um acesso rápido a funções comuns e torna
opções complexas de disposição e acabamento
mais fáceis de configurar. Desta forma é ainda
mais fácil premir, deslizar e fazer o trabalho. Para
uma maior integração no seu ambiente de
trabalho, pode tornar o painel único do ponto de
vista visual através da personalização do seu
aspeto, disposição e conteúdos, para que se
adeque à sua imagem e atividade.

Esta é a única impressora da sua classe que
oferece a capacidade de unir documentos sem
recorrer a um agrafador tradicional, graças ao
revolucionário finalizador de agrafagem sem
agrafos, concebido para preservar recursos e
facilitar a destruição ou reciclagem dos
documentos no fim da sua utilização. A opção de
multidobragem interna oferece diversas
possibilidades de dobragem dos materiais
impressos sem que seja necessário espaço
adicional. Pode tirar partido destas vantagens
internamente para aplicações de marketing, em
vez de recorrer a outsourcing. Tudo isto é
combinado com as melhores especificações
ambientais da sua classe.

A interação nunca foi tão fácil.
Seja rápido. Consiga mais.
Estes dispositivos imprimem a 45ppm ou 60ppm e destinam-se a
grupos de trabalho grandes. As suas robustas controladoras e
funcionalidades de memória standard incluem um processador
Intel, sendo ideais para trabalhos a preto e branco e a cores. Com
uma rápida impressão da primeira página, esperará menos por
trabalhos de impressão, ficando com mais tempo para criar
fantásticos documentos.

As vantagens são claras.
O Smart Operation Panel de 10,1 polegadas ajudará a agilizar as
suas operações, personalizar aplicações para funções
frequentemente usadas, poupando tempo na produção dos
documentos. As suas funções de conetividade incluem acesso a
partir de dispositivos móveis, acesso à internet via browser
standard no painel, para que possa cumprir os seus objetivos e
fazer muito mais.

Acabamento perfeito.
Estes são os únicos equipamentos da sua classe com opções de
agrafagem sem agrafos e uma unidade de multidobragem interna
para a produção interna de folhetos, permitindo-lhe criar materiais
que seriam normalmente feitos em outsourcing. Também oferecem
a maior capacidade standard quando comparados com
equipamentos similares, com 1200 folhas a partir de duas
bandejas e uma bandeja de alimentação manual.

Design fiável.
A tecnologia de vanguarda tem de ser robusta. Mas não a
qualquer custo. Estes equipamentos oferecem fiabilidade e um
baixo custo total de propriedade e sustentabilidade ambiental. O
seu impacto é mínimo graças ao consumo energético mais baixo
da sua classe e ambos os equipamentos cumprem os mais
rigorosos critérios ambientais. Ou seja, a sua empresa cresce e o
ambiente é protegido.

Ganhe controlo.
O volume é importante.
Para necessidades de volumes de impressão mais elevados, estas
impressoras suportam 4700 folhas. Tem uma das maiores
capacidades de papel da sua classe - o que lhe dá flexibilidade
para se iniciar na impressão de trabalhos volumosos e gastar
menos tempo no reabastecimento de papel nas bandejas.

Vá mais longe.
Além da sua enorme flexibilidade, os SP C840DN e SP C842DN
oferecem também a possibilidade de imprimir mais internamente.
Se considerar que também pode tirar partido da impressão de
faixas com comprimento até 126cm, compreenderá que pode fazer
muito mais internamente e produzir documentos apelativos tanto a
colaboradores como a clientes.

Um outro nível de opções.
Como saberá, o papel pode ter várias gramagens e, para
documentos premium, opta-se frequentemente por gramagens
mais elevadas. Estes equipamentos suportam gramagens até 300
g/m2, tendo mais para oferecer aos seus clientes internos e
externos. Também pode imprimir nos dois lados de uma folha ao
mesmo tempo com gramagens até 256 g/m2.

Flexível como precisa.
Bom para o ambiente. Bom para toda
a gente.
Com o sistema Quick Start Up que reduz os
valores TEC, estes modelos oferecem também um
modo de poupança de energia e um temporizador
para ligar/desligar, de forma a baixar ainda mais os
consumos de energia e respetivos custos. Ao
longo do tempo, isto leva obviamente a uma maior
eficiência operacional e, subsequentemente, a um
TCO mais reduzido.

Superando expetativas.
Os standards de certificação BAM são
detalhadamente especificados pela Agência
Ambiental Federal Alemã. Analisam cada método
ao longo de todo o processo de produção – desde
o fabrico à deposição dos produtos aplicáveis – e o
certificado é atribuído apenas se cada fase cumprir
os critérios. Estes equipamentos possuem
certificação BAM, assegurando desta forma o
cumprimento das normas mais exigentes.

Todas as funções de qualidade de que
necessita.

1 Smart Operation Panel de 10,1 polegadas
intuitivo

4 Agrafagem sem agrafos com finalizador híbrido
de 1000 folhas

2 Capacidade de papel até 4700 folhas

5 Robusto processador Intel

3 Unidade de multidobragem interna com
panóplia de opções

SP C840DN/SP C842DN
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

Tecnologia:

Laser

Tempo de aquecimento:

22/20 segundos

Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: SRA3,
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Band. de alimentação manual: A3, A4,
A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6

Velocidade da primeira cópia:

Cor integral: 5,7/4,6 segundos
P&B: 4/3,1 segundos

Capacidade de entrada de papel: Standard: 1 200 folhas
Máximo: 4 700 folhas

Velocidade de impressão:

Cor integral: 45/60 páginas por minuto
P&B: 45/60 páginas por minuto

Capacidade de saída de papel:

Máximo: 3 500 folhas

Gramagem do papel:

Bandeja(s) de papel standard: 60 - 300
g/m²
Band. de alimentação manual: 52 300 g/m²
Bandeja de duplex: 52 - 256 g/m²

GERAL

CPU:

Intel Celeron-M: 1,75 GHz

Memória:

Standard: 2 GB

Disco rígido:

Standard (SP C842DN): 320 GB
(Unidade Encriptação/Data Overwrite
Security)
Opcional (SP C840DN): 320 GB
(Unidade Encriptação/Data Overwrite
Security)

SEGURANÇA
Autenticação:

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

Segurança de rede:

Ativar/desativar portas e protocolos,
Suporte SSL, Suporte SNMPv3

Capacidade de pico de trabalho: 200 000 impressões por mês
Duplex:

Sim

Dimensões (L x P x A):

587 x 685 x 864 mm

Peso:

85 kg

Fonte de alimentação:

220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESSORA

ECOLOGIA

Linguagem da impressora:

Standard: PCL5c, PCL5e, PCL6,
Emulação PostScript® 3™, PDF direct
(emulation)
Opcionais: Genuine Adobe
®PostScript®3™ (Opcionais), IPDS,
PictBridge, XPS direct, PDF Direct
from Adobe®

Consumo de energia:

Resolução de impressão:

1,200 x 1,200 dpi/2bit

OPÇÕES

Tipos de letra:

PCL (93 tipos de letra), PS3
(Emulation) (TrueType: 93 tipos de
letra)

Interface:

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

Protocolo de rede:

TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour,
IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk
(comutação auto), SMB, IPsec, IPP

Ambientes Windows®:

Windows® Vista, Windows® 2000,
Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Ambientes Mac OS:

Macintosh OS X v10.8 or later

Ambientes UNIX:

UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer: 5.0.76.0
RedHat® Linux: 8.x9.x
RedHat® Linux Enterprise: 456
IBM® AIX: V4.35L v5.15L v5.25L
v5.35L v6.15L v7.1
IBM® System i5™ HPT

Ambientes SAP® R/3®:

SAP® R/3®

SUPORTES DE PAPEL

www.rexrotary.com

Máximo: 1 850 W
Modo de prontidão: 52,1 W
Modo de suspensão: Inferior a 0,81 W
TEC (Consumo Elétrico Típico):
1,79/2,78 kWh

1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel de 550 folhas
(Opcionais), Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas, Bandeja
lateral de grande capacidade para 1500 folhas, finalizador híbrido de 1000
folhas, Finalizador para 3000 folhas, Finalizador de folhetos de 1000
folhas, Caixa de correio com 4 bandejas, Mesa de suporte, Unidade IPDS,
Unidade SRA3, Impressão direta XPS, Leitor NFC, Internal multi-fold unit,
Attention light

CONSUMÍVEIS
Capacidade do toner:

Preto: 43 000 impressões
Ciano: 34 000 impressões
Magenta: 34 000 impressões
Amarelo: 34 000 impressões
Rendimento declarado: Valor de
rendimento declarado de acordo com
a ISO/IEC 19798

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

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 © 2017 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.

