
DX 2330/DX 2430

Desempenho rápido e rentável
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 A impressão a alta velocidade não tem necessariamente de ser cara. Os DX 2330/DX 2430 são um 
excelente investimento. Com uma impressionante capacidade de impressão de 90 páginas por minuto, 
estes sistemas são tão fi áveis quanto fáceis de utilizar. Adicionar cores directas ou editar documentos 
com uma aparência profi ssional é fácil. Os duplicadores transformam-se em impressoras ultra-rápidas 
quando equipadas com um interface para PC.

  Alto desempenho.

  Alimentação de papel inteligente.

  Substituição fácil do tambor de cor.

  Várias funções de edição.

  Interface para PC opcional.

 SERVIÇO RÁPIDO

• Obtenha excelentes níveis de produtividade a 90 impressões por minutos.
• O fl uxo de trabalho desde a produção do master até à impressão demora apenas um minuto.
• Transforme o seu duplicador numa impressora de alta velocidade com o interface para PC opcional.

Produtividade com simplicidade

Qualidade a baixo custo

CORES FÁCEIS E DE ALTA VELOCIDADE

A impressão com cores directas é simples e acessível com os DX 2330/DX 2430. O tambor de cor 
é fácil de substituir. Estão disponíveis dez tintas de cor standard e um número ilimitado de tons 
personalizados. Os equipamentos oferecem uma magnífi ca qualidade de impressão a 300 dpi. Com o 
interface para PC opcional, poderá obter as melhores imagens imprimindo directamente a partir 
do seu PC.

 DURÁVEL E FIÁVEL

• Nova bomba de tinta: custos de manutenção reduzidos e maior fi abilidade.
• Alimentação de papel fi ável: mecanismos de separação, sistema de pressão de alimentação regulável.



DX 2330/DX 2430

 EDITE DIRECTAMENTE

• Amplie, reduza ou combine originais sem criar uma cópia do original no PC.
• Obtenha magnífi cos resultados de impressão com documentos mistos utilizando o modo Foto/Texto.

TRABALHE COM PAPEL FINO

Utiliza tipos de papel fi nos? Com os DX 2330/DX 2430, a sua produtividade nunca estará 
comprometida. Os sistemas detectam automaticamente um encravamento na alimentação e dão 
a instrução ao sistema de alimentação para tentar novamente. Os DX 2330/DX 2430 processam 
papel fi no como 35 g/m² sem qualquer difi culdade.

FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL

Reduza as suas facturas de energia e simultaneamente reduza a sua pegada de carbono. O processo de 
impressão de um duplicador não requer calor. Por esse mesmo motivo, os DX 2330/DX 2430 utilizam 
signifi cativamente menos electricidade do que as impressoras convencionais. A duplicação digital 
é amiga do ambiente – e do seu bolso. A ausência de emissões assegura um ambiente de trabalho 
saudável e sustentável.



DX 2330/DX 2430

www.rexrotary.com

para mais informações, contacte

GERAL

Tipo: Digital, de secretária
Sistema de impressão: Sistema stencil de um tambor totalmente automático
Originais: Folha (apenas originais de uma folha)
Formato do original: Mínimo: 90 x 140 mm
 Máximo: 275 x 395 mm
Formato do papel
de impressão: Mínimo: 90 x 140 mm
 Máximo: 275 x 395 mm 
Gramagem do papel
de impressão: 35,0-127,9 g/m²
Área de impressão: DX 2330: Máximo 210 x 355 mm 
 DX 2430: Máximo 250 x 355 mm
Velocidade de impressão: 60 - 90 folhas por minuto (2 passos)
Velocidade da
primeira impressão: Inferior a 45 segundos
Resolução: 300 x 300 dpi
Modos de imagem: Modo Texto, Modo Foto, modo Foto/Texto
Posição da imagem: Vertical: ± 10 mm
 Horizontal:± 10 mm
Escala de reprodução: Ampliação pré-defi nida: 115, 122, 141%
 Redução pré-defi nida: 71, 82, 87, 93% 
Zoom: Não
Impressão a cores: Através da substituição do tambor de cor
Alimentação de papel/
capacidade da mesa de saída: 500 folhas (80 g/m²) 
Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 - 60 Hz 
Consumo de energia: Máximo: Produção do master: menos de 175 W
 A imprimir: Menos de 175 W (a 90 folhas por minuto)
 Em espera: 35 W
Dimensões (L x P x A): 1232 x 672 x 519 mm
Peso: 55 kg

CARACTERÍSTICAS DE VALOR ACRESCENTADO

Correcção automática do fundo, ciclo automático, modo foto/texto, modo de 
tons personalizados, modo SP (apenas para técnicos), combinar dois originais, 
impressão de cores directas com unidades de tambor de cor opcionais.

OPÇÕES

Network Controller Printer Unit Type VC-20
Interface Board Type 20
Colour Drum Type 20 (A4/B4)
Armário

CONSUMÍVEIS

Master Type TT3 (100 masters por rolo, A4/B4)
Black Ink Type TT3 (500 ml)
Colour Ink Type II (600 ml): vermelho, azul, amarelo, verde, roxo, azul escuro, 
castanho, cor de vinho, laranja, verde-azulado
Tinta CM (cores personalizada, 500 ml)

A Rex-Rotary concebeu estes produtos de modo a satisfazerem as orientações 
EC ENERGY STAR para a efi ciência energética.

Para saber que modelos estão disponíveis, equipamento opcional e software, 
consulte a Rex-Rotary.

Certificação ISO9001: 2000   Certificação ISO1400

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos seus respectivos 
proprietários. Especificações técnicas e aparência exterior sujeitas a alteração sem 
aviso prévio. A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo. As imagens 
apresentadas neste catálogo não são fotografias verdadeiras e podem apresentar

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.
Todos os direitos reservados. Este catálogo, o seu conteúdo e/ou o seu layout não 
podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou 
incorporados noutros trabalhos, sem prévia permissão escrita da Ricoh Europe PLC.


