
Produção documental flexível e
económica



Alto desempenho a um custo reduzido

Printing large volumes at high speed and low cost? We make it possible. The DX 3243/DX 3443 produce

quality prints while giving you total control over output and budget. Integrate them in your network, or use

them as extra fast printers. Flexible in their paper handling and easy to use, our CopyPrinters are bound

to improve your workflow.

Produtividade excelente: 130 ppm.

Grandes volumes, custo reduzido.

Scanner/alimentador de papel A3.

Operação de fácil utilização.

Opções de gestão e de rede.

Funcionalidades avançadas
PRODUTIVOS

A primeira impressão dos DX 3243/DX 3443 está pronta em 34 segundos (37 com ADF). A 130 páginas

por minutos, mesmos os trabalhos de impressão mais extensos estão prontos em pouco tempo. Os

vários tipos de papel não constituem um problema: a função de repetição da alimentação de papel

assegura uma produtividade contínua. Uma controladora opcional transforma o sistema numa

impressora rápida de qualidade.

ECONÓMICOS

Custos de impressão mais reduzidos quando imprime mais com um master.

Facturas de electricidade mais baixas com a função desligar auto do equipamento.

Menos custos em papel com a redução de documentos A3 para formato A4.

VALOR ACRESCENTADO

Suportes de papel A3 com modo de alimentação de papel A3.

Melhor qualidade com modo fino e modo traço lápis.

Limpeza automática das digitalizações de livros com apagar auto do centro/margens.

FÁCIL UTILIZAÇÃO

Os DX 3243/DX 3443 foram concebidos com funcionalidades para uma utilização fácil. Para assegurar

que a sequência de produção de master e de impressão está sempre correcta, é utilizada uma única tecla

de iniciação. O conforto do utilizador também é garantido com a fácil remoção do master e a fácil

manutenção. No caso de ocorrer algum encravamento, a localização deste será apresentada no LCD do

equipamento.



GREEN THINKING

CopyPrinting uses much less electricity than other printer types: its technology requires no heating. The

advantage? This technology is kind to the environment and to your pocket. Moreover, the DX 3343/DX

3443’s operation is clean and quiet. You can easily place them near you in an office or other work

environment.

MONITORIZAÇÃO DAS DESPESAS DE IMPRESSÃO

Qual o nível de eficácia do seu fluxo de trabalho? Quais são as suas despesas de impressão exactas?

Verifique as informações e controle a utilização do equipamento através do @Remote. O sistema permite-

lhe determinar os padrões de consumo de forma precisa e ajustá-los onde for necessário. Os contadores

estão sempre visíveis e são actualizados automaticamente. Poderá atribuir os custos por departamento.

INTEGRAÇÃO PERFEITA

Para melhorar o seu fluxo de trabalho, incorpore os DX 3243/DX 3443 na sua rede informática. Os

equipamentos podem ser expandidos com uma controladora de rede RPCS™. Os serviços de rede

incluem o Web Image Monitor, o SmartDeviceMonitor™ e o DeskTopBinder™. Poderá monitorizar os

trabalhos e definições de impressão dos vários equipamentos que estiver a utilizar.



Certificação ISO9001 e ISO14001

Todos as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos
proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A
cor do produto real pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo
não são fotografias verdadeiras podendo existir ligeiras diferenças de pormenor.

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 a prévia autorização
escrita da Ricoh Europe PLC.

www.rexrotary.com

Para mais informações,
contacte

Ricoh International B.V.
Prof. W.H. Keesomlaan 1
(P.O. Box 114)
1183 DJ Amstelveen
Nederland
+31 (0) 20 547 4300
+31 (0) 20 547 4222
www.ricoh.eu

GERAL

Tipo: Digital, de secretária
Processo de impressão: Sistema rolo de pressão, sistema de um

tambor completamente automático
Originais: Folhas/livros
Formato do original: Vidro de exposição: Máximo 297 x 432 mm

ADF (Alimentador Automático de
Documentos): Mínimo: 105 x 128 mm
Máximo 297 x 432 mm

Formato do papel de impressão: Mínimo: 90 x 140 mm
Máximo: 297 x 420 mm (modo de
alimentação de papel A3)

Gramagem do papel de impressão: 47 - 209 g/m²
Modo de alimentação de papel A3: DX 3243:
52 - 81 g/m²
DX 3443: 52 - 157 g/m²

Área de impressão: 210 x 288 mm (tambor A4)/250 x 355 mm
(tambor B4)

Velocidade de impressão: 80 - 100 - 130 folhas por minuto (3 passos)
Modo de alimentação de papel A3: 80 folhas
por minuto

Velocidade da primeira impressão: Inferior a 34 segundos (A4)
Resolução: 300 dpi (Modo fino: 300 x 400 dpi)
Modos de imagem: Texto, foto, texto/foto (separação

automática), traço claro, traço lápis
Posição da imagem: Vertical: ± 10 mm

Horizontal: ± 10 mm
Modo de alimentação de papel A3: Vertical:
-20/-10 mm fixo
Horizontal: Fixo

Rácios de reprodução: 4 reduções: 71, 82, 87, 93%
3 ampliações: 115, 122, 141%

Impressão a cores: Através da substituição do tambor de cor
Capacidade da bandeja de
alimentação de papel:

1000 folhas (80 g/m²)

Capacidade da bandeja de saída: 1000 folhas (80 g/m²)
Modo de alimentação de papel A3: 500 folhas
(80 g/m²)

Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energia: Máximo: Produção de master: 210 W

Impressão: 185 W (a 130 folhas por minuto)
Modo de poupança de energia: Inferior a 7,6
W

Dimensões (L x P x A): Com tampa do vidro de exposição: 1224 x 681
x 633 mm
Com ADF: 1224 x 681 x 686 mm

Peso: Com tampa do vidro de exposição: 71 kg
Com ADF: 76 kg

FUNCIONALIDADES DE VALOR ACRESCENTADO

Combinar dois originais, repetição de imagem, espaçamento de alimentação,
apagar margem, ciclo automático, código de utilizador, correcção de fundo
automática, modo de detalhe, modo de desligar automático, modo de
programação, programa predefinido por classe/memória, modo económico,
modo de segurança, modo de poupança de energia, impressão de cor directa com
as unidades de tambor de cor opcionais

OPÇÕES

Módulo da impressora VC-20
Controladora de rede Printer Unit Type 4545A
Tampa do vidro de exposição
Alimentador automático de documentos Type 20
Tambor de cor Type 20 A4/Type 20 B4
Unidade de fita
Mesa de suporte

CONSUMÍVEIS

Master para DX 3243 (300 masters/rolos A4)
Master para DX 3443 (260 masters/rolos B4)
Tinta preta (600 ml/cartucho)
Tintas de cor type II (600 ml/cartucho): vermelho, azul, amarelo, verde, púrpura,
azul marinho, castanho, vermelho-acastanhado, cor-de-laranja, azul-esverdeado
Recarga de fita

A Ricoh concebeu estes produtos para cumprirem com as directrizes EC ENERGY
STAR relativamente à eficiência energética.

Para saber mais sobre modelos disponíveis, opções e software, consulte a Rex-
Rotary.


