TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

IMPRESSÃO DE ALTO VOLUME, RÁPIDA
QUE ELEVA A PRODUTIVIDADE
CIRCUNDANTE

SP 9100DN

Com esta impressão de alto volume,
e de elevadas velocidades
maximiza toda a sua produtividade
A SP 9100DN da Rex Rotary é a escolha ideal para todos os
escritórios e departamentos de grandes volumes e, onde os
utilizadores necessitam de documentos com acabamentos
profissionais, a pedido e nas próprias instalações. Esta
impressora é extremamente rápida a imprimir a laser e a
preto e branco, tornando-se recomendada para ambientes
onde as saídas de alto volume, e de qualidade extrema são
exigidos num equipamento rápido, robusto e totalmente de
confiança.
Com uma espantosa saída de 75 páginas por minuto (ppm),
uma primeira impressão rápida e, impressão a duas faces
com velocidades iguais às obtidas em impressões de face
única, a SP 9100DN é excepcionalmente produtiva.
Adicionalmente, a impressão de qualidade superior é
facilmente ajustada para qualidade profissional, podendo
inclusive, usar uma vasta gama de suportes, bem como uma
variedade de opções de acabamentos e driver de fácil
utilização.
A nova Rex Rotary SP 9100DN é uma impressora laser a preto
e branco que proporciona elevada qualidade, produtividade,
fiabilidade e um competitivo Custo Total Efectivo.

A Rex-Rotary é única em aproximar, ligar pessoas com o seu conhecimento e
experiência, combinando a nossa vasta experiência inovadora, Produtos pensados
nos documentos e Soluções em Software com o nosso Serviço Profissional e de
Negócios, mundialmente reconhecidos, proporcionam a melhor Solução Documental
Total para o seu negócio.

Apresente qualidade espantosa a preto e branco em
documentos de vários tipos de suporte

Elevadas performances para satisfazer todas
as suas necessidades de alto volume
A rápida SP 9100DN caracterizada pela
velocidade e fiabilidade a corresponder
à maioria dos ambientes exigentes, quer se
trate do escritório quer se trate de um local
simples de impressão. Ao debitar a primeira
página em apenas 5.5 segundos a uma
impressionante cadencia de 75 ppm, torna
qualquer trabalho de alto volume um projecto
fácil. Está equipada com a facilidade de
imprimir nas duas faces a uma velocidade igual
como se de face única, garantindo que os
documentos volumosos sejam produzidos
rapidamente e eficientemente.
Impressão de alta qualidade, documentos de
aspecto profissional executados no seu posto
de trabalho
Esta máquina proporciona elevadas qualidades
baseadas na sua resolução de 1.200ppp. Desde
jornais e relatórios anuais, ate manuais de
treino e folhas de cálculo, cada documento
pode ter um impacto e nitidez instantânea.
A SP 9100DN também confere aos seus
documentos, um toque final de
profissionalismo com soberbas opções de
acabamento, onde se destacam o agrafar
e o furar. A gama de impressão que é oferecida
varia entre o A4 e o A3, em suportes de
gramagens diversas, onde se destacam as
transparências, envelopes e papel comum
e reciclado.

Soberbas opções de acabamentos e impressão nas
duas faces asseguram resultados com aspecto
profissional

Fiabilidade máxima para ambientes exigentes
A SP 9100DN vem equipada de origem com uma
cassete de papel que suporta uma quantidade
impressionante de 4.100 folhas e,
opcionalmente, uma cassete extra de 4.000
folhas. Esta impressionante capacidade de
alimentar papel aliada a toner de longa duração,
permitem que os projectos volumosos sejam
executados com qualidade em qualquer
ambiente de impressão. Para alem de que o
elevado Ciclo de Trabalho e o recurso a
tecnologia avançada reduzem a necessidade de
intervenção do utilizador assegurando assim,
um descanso aos mesmos.

Prioridade à produtividade
Para garantir o topo de performances, a
SP 9100DN está equipada com um farol visual
e audível, o qual usa a combinação da luz e do
som para notificar os estados da impressora,
como o nível do papel ou de toner. O Software
DeskTopBinder permite ver, manusear e
reproduzir documentos guardados na sua rede.
Ele oferece um portal integrado para manipular
documentos de origens e alojamentos
diferentes, aumentando assim, a eficiência
e a produtividade das suas comunicações
documentais.
Simplicidade em todas as ligações
O modelo SP 9100DN, sempre pronto à rede,
suporta todos os mais importantes ambientes
incluindo as mais recentes tecnologias móveis
com as opções LAN Sem Fios e de Bluetooth.
Compatível com qualquer linguagem de
impressoras, permite o acesso instantâneo a
impressões eficientes.

Múltiplas opções de conectividade asseguram
à SP 9100DN uma integração simples na sua rede

Harmonioso com o Ambiente
Os nossos produtos foram concebidos para
serem amigos do meio ambiente.
Comprometemos com o desenvolvimento
tecnológico que preserve a energia e ajude
a prevenir o aquecimento global. O nosso
objectivo consiste em reduzir o impacto do
ambiente mundial, enquanto continuamos
preocupados em melhorar os índices de
conforto aos utilizadores. A SP 9100DN tem um
baixo consumo energético e o seu modo de
poupança de energia contribuem para este
golo.
Apoios e Software Excelentes
A melhoria de produtividade, eficiente fluxo de
trabalho e controlo de custos são a bandeira da
Rex-Rotary. Cobrindo todos os aspectos do seu
negócio, incluindo a manipulação documental,
controlo de rede, consultadoria, treinos e um
apoio inigualável, estes fantásticos produtos
e apoios oferecem a melhor ferramenta para
obter uma melhor produtividade, eficiência de
fluxos e controle de custos pelo seu negócio.
Para máquinas conectadas, a forma inteligente
de trabalhar, é através de @remoto. Esta
tecnologia incorporada recorre à
administração autónoma da Internet da
SP 9100DN, para enviar leituras, pedidos de
assistência e de toner, directamente para
Rex-Rotary, via uma ligação segura.

A Rex-Rotary SP 9100DN traz o símbolo da Aficio – assinatura
de tecnologia digital, inovação e apoio ao Cliente
constantes.

ESPECIFICAÇÕES
Impressora
Tecnologia
Método por leitura por laser, impressão
fotográfica electrónica e revelação de
dois componentes.
Velocidade de Impressão
(Simples / Duplex)
75 impressões por minuto (A4)
Processador
Celeron LV866Mhz
Linguagem da Impressora / Resolução
PCL5e: 300 x 300ppp / 600 x 600ppp
Adobe® Postscript® 3:
300 x 300ppp / 600 x 600ppp /
1200 x 1200ppp
PCL6, RPCS:
600 x 600 ppp / 1200 x 1200ppp

Gramagem do Papel
Cassetes: 52 – 128 g/m2
CGC1:
52 – 216 g/m2
Capacidade de Alimentar Papel
Standard: Cassete de 2X1550 folhas
Bandeja de 2X550 folhas
Máximo: 8.200 folhas
Recepção de Papel
Standard: 500 folhas voltadas para baixo
Tipos de Papel
Papel comum, papel grosso, papel
reciclado
Toners
Preto : 43.000 folhas2
Ciclo de Vida
300.000 páginas por mês

Velocidade de obtenção da 1ª impressão
Abaixo de 5.5 segundos

Corrente Eléctrica
220-240V, 50/60Hz

Memória
Standard:
256MB
Máximo:
256MB
Disco Duro: 80GB

Consumo de Energia
Máximo: abaixo de 1.85kW
Modo de Poupança de Energia:
Abaixo de 30W

Drivers
PCL5e/PCL6/RPCS:
Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
Adobe® PostScript® 3:
Macintosh 8.6 – 9.2.x
Macintosh X v10.1 ou posterior (modo
nativo)

Dimensões (C x L x A)
690 x 790 x 1005mm

Protocolos de Rede
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Ambientes Operativos
Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX
10.x/11.x/11i v1/11i
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2
Macintosh 8.6 – 9.2.x
Macintosh X v10.1/10.2/10.3 ou posterior
(modo nativo)
SAP® R/3® 3.x ou posterior

RSP9100DN4PO0

Tamanho Papel
Cassete: A3-A5
CGC:
A4/B5

Tempo de Aquecimento
Abaixo de 30 segundos

Fontes
35 fontes inteligentes, 10 fontes de tipo
verdadeiro, fontes Bitmap (31 fontes
podem ser descarregadas), 13 fontes
(fontes internacionais)
Adobe® Postscript® 3: 136 fontes Adobe®
do tipo 1
Opção: OCR & Código de Barras

RSP9100DN4PO0

SP 9100DN

Part of the NRG group

www.rexrotary.com

Peso
188kg
Interface
Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
Opcional: Bi-directional IEEE 1284
LAN sem fios (IEEE802.11b)
Gigabit Ethernet
Característica adicional
Impressão Directa PDF

Software
Standard: DeskTopBinder Lite,
SmartDevice Monitor para
Administrador/Cliente,
Web SmartDevice Monitor,
Web Image Monitor,
Utilitário de Impressora para
Macintosh,
Font Manager 2000
Opção: Utilitário de Manipulação
Documental & Soluções de
Software Profissional

Opcionais
Opções Internas:
G Bi-direccional IEEE1284
G LAN sem fios (IEEE802.11b)
G Gigabit Ethernet
G Unidade de Segurança de Escrita de
Informação
Opções Externas:
G Cassete de Grande Capacidade de
4000 folhas
G Finalizador de 3000 folhas com
agrafador para 100 folhas
G Finalizador Encadernadora de 2000
folhas
G Unidade de Jogos para Finalizador de
2000 folhas
G Unidade de Jogos para Agrafador de
100 folhas
G Unidade Furadora (2/4 furos
& 4 furos)
G Insersor de Capas
G Bandeja
G Cassete LG/B4
G Cassete A3/DLT
G Unidade de Ajuste
G Unidade de Ligação CGC
1

Depende da qualidade / tipo de papel

2

A4 com cobertura a 6%

Os sistemas da Empresa em todas as fases de fabrico
de todos os Produtos da Rex-Rotary respeitam as
normas de qualidade ISO9001 e ambientais ISO14001.
De acordo com a directiva de RoHS da CEE
(RoHS: Redução de Substâncias nefastas ao Ambiente).
Reservamos o direito de alterar as especificações
técnicas e o aspecto exterior deste equipamento.
Por favor note que a gama completa de opcionais
mostradas nesta publicação poderão não estar
disponíveis. Todos os nomes de marcas e produtos são
reconhecidos e universalmente aceites como marcas
registradas dos respectivos fabricantes.

