
SP C250DN SP C250SF

folhas/
minuto

Cor, P&B20
folhas/
minuto

Cor, P&B20

Impressoras e multifunções A4 
a cores de secretária

RICOH 
SP C250DN 

 Cor   Conetividade   Duplex   Wireless

SP C250SF 
+   Copiador   Scanner   Fax



Impressão a cores económica a 
partir de qualquer dispositivo

Todos podem tirar partido de documentos a cor de elevada qualidade com a impressora SP C250DN da 

Ricoh. Este equipamento compacto tem um preço atrativo para quem trabalha em casa e microempresas. 

Com rápidas velocidades de impressão e funcionalidades robustas, adequam-se também a grupos de 

trabalho. A impressão frente e verso automática e a conetividade de rede e WiFi são fornecidas como 

standard, bem como o suporte para impressão  a partir de tablets e smartphones1. Por um pequeno 

investimento adicional, considere o equipamento multifunções SP C250SF. O seu design compacto oferece 

cópia, digitalização e fax para uma produtividade acrescida. Os SP C250DN/SP C250SF da Ricoh oferecem 

cores vivas através de um excecional desempenho e boa relação qualidade/preço:



Preço de entrada de gama, sem 
comprometer o desempenho profissional
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O modo de poupança de energia e um TEC 
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PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 30 segundos
Velocidade da primeira cópia: Cor integral: 14 segundos

Preto: 14 segundos
Velocidade de impressão: Cor integral: 20 páginas por minuto

Preto: 20 páginas por minuto
CPU: Intel Celeron-M: 350/400 MHz
Memória: Standard: 128/256 MB
Capacidade de pico de trabalho: 30 000 impressões por mês
Duplex: Sim
Dimensões (L x P x A): 400/420 x 450/493 x 320/460 mm
Peso: 23,8/29 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR (SP C250SF)

Processo de cópia: Leitura com feixe laser e impressão
eletrofotográfica

Cópia múltipla: Até 99 cópias
Resolução: 600 x 600 dpi
Zoom: De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5c, PCL6, PostScript®
3™ , PictBridge

Resolução de impressão: Máximo: 2400 x 600 dpi
Tipos de letra: PCL (80 tipos de letra)
Interface: Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/

100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.
11b/g/n)

Protocolo de rede: TCP/IP, Bonjour, IPP
Ambientes Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 2000, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X Native v10.6 ou
posterior

SCANNER (SP C250SF)

Resolução: Standard: 1 200 - 1 200 dpi
Área de digitalização: Main scan: 216 mm
Modo de digitalização: Preto

Escala de cinzentos
Cor integral

Formato de ficheiro: TIFF de página única, JPEG de página
única, PDF de página única, PDF de
elevada compactação de página única,
TIFF multipágina, PDF multipágina

Drivers incluídos: TWAIN de rede
Scan to: E-mail, Pasta

FAX (SP C250SF)

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: B5
Resolução: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi
Método de compactação: MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps
Backup de memória: Sim

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:

Máximo: 751 folhas
Capacidade de saída de papel: Máximo: 150 folhas
Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard: 60 - 160

g/m²
Bandeja(s) de papel opcional(ais): 60 -
105 g/m²
Band. de alimentação manual: 60 - 160
g/m²
Bandeja de duplex: 60 - 90 g/m²

Compatibilidade do suporte de
impressão:

Papel normal, Papel de espessura
média, Papel grosso, Papel reciclado,
Papel de cor, Papel timbrado, Papel
pré-impresso, Papel fino, Papel de
etiqueta, Envelopes, Bond, Cartolina

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1 300 W
Temporizador de poupança de energia:
3,8 W

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 500 folhas

CONSUMÍVEIS

Capacidade do cartucho tudo em
um:

Preto: 2 000 impressões
Ciano: 1 600 impressões
Magenta: 1 600 impressões
Amarelo: 1 600 impressões

Kit inicial: Preto: 1 000 impressões
Ciano: 1 000 impressões
Magenta: 1 000 impressões
Amarelo: 1 000 impressões

Método de medição da durabilidade: ISO/IEC 19752.
SP C250SF: Velocidade de cópia - Alemanha: 14 cpm; Bélgica e Áustria: 9 cpm.

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 © 2014 Ricoh
Europe PLC. Todos os direitos
reservados. Este catálogo, os
seus conteúdos e/ou
disposição 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.

Standard: 251 folhas
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A impressora SPC252DN e o multifunções SP C252SF da Ricoh oferecem todas as vantagens da 

cor com um desempenho que não compromete. Produtivos e económicos, estes equipamentos 

foram concebidos para profissionais e grupos de trabalho, combinando cor excecional, fiabilidade e 

baixos custos operacionais. Com rápidas velocidades de impressão, frente e verso e ligação wireless, 

o modelo DN é uma excelente solução de impressão. Por um pequeno investimento adicional, 

o modelo SF, multifunções, oferece também cópia, digitalização e fax. Ambos os equipamentos 

suportam impressão wireless a partir de smartphones e tablets1.

Cores vivas e um baixo TCO



1 Confirme com o seu consultor comercial.

Impressora e multifunções a cores económicos 
para uma produtividade imbatível

A máxima produtividade num 
design compacto

Usufrua de uma velocidade de impressão a cores 

de 20 páginas por minuto e resolução de grande 

qualidade de 2400 x 600dpi. O driver de impressora 

oferece funcionalidades avançadas como a coleção 

eletrónica e a impressão de folhetos. Além disso, 

trabalhos de impressão mais volumosos não 

sobrecarregam o computador ou a rede devido à 

tecnologia avançada da impressora.

Digitalização, cópia, fax e impressão 
com os SP C252SF

Maximize o seu retorno do investimento e melhore 

as suas comunicações com um equipamento 

multifunções. Digitalização a cor integral até 600 x 

300 dpi em apenas 7,9 segundos, fax G3 e cópia 

de documentos sem percalços asseguram um total 

controlo documental por uma fração do preço de 

equipamentos individuais.

Impressão móvel a partir
de smartphones

Os SP C252DN /SP C252SF da Ricoh oferecem 
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conetividade de rede cablada e wireless como 

standard. Para maximizar a conveniência e a 

poupança de tempo, é possível imprimir a partir de 

um smartphone ou tablet com a app Ricoh Smart 

Device Print & Scan1.

Maior economia e baixo custo total 
de propriedade

Com um TEC de apenas 1,6kWh, impressão 

frente e verso e modo ECOnomy Colour, estes 

equipamentos oferecem grandes poupanças. Com 

um design robusto e componentes resistentes, 

foram concebidos para durar. A sua capacidade 

de pico de trabalho de 65 000 páginas por mês 

assegura volumes máximos com um baixo TCO. 



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 30 segundos

Velocidade da primeira cópia: Cor integral: 14 segundos
Preto: 14 segundos

Velocidade de impressão: Cor integral: 20 páginas por minuto
Preto: 20 páginas por minuto

CPU: Intel Celeron-M: 350/400 MHz

Memória: Standard: 128/256 MB

Capacidade de pico de trabalho: 65 000 impressões por mês

Duplex: Sim

Dimensões (L x P x A): 400/420 x 450/493 x 320/460 mm

Peso: 23,8/29 kg

Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR (SP C252SF)

Processo de cópia: Leitura com feixe laser e impressão
eletrofotográfica

Cópia múltipla: Até 99 cópias

Resolução: 600 x 600 dpi

Zoom: De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5c, PCL6, PostScript®
3™ , PictBridge

Resolução de impressão: Máximo: 2400 x 600 dpi

Tipos de letra: PCL (80 tipos de letra)

Interface: Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/
100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.
11b/g/n)

Protocolo de rede: TCP/IP, Bonjour, IPP

Ambientes Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 2000, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X Native v10.6 ou
posterior

SCANNER (SP C252SF)

Resolução: Standard: 1 200 - 1 200 dpi

Área de digitalização: Main scan: 216 mm

Modo de digitalização: Preto
Escala de cinzentos
Cor integral

Formato de ficheiro: TIFF de página única, JPEG de página
única, PDF de página única, PDF de
elevada compactação de página única,
TIFF multipágina, PDF multipágina

Drivers incluídos: TWAIN de rede

Scan to: E-mail, Pasta

FAX (SP C252SF)

Circuito: PSTN, PBX

Compatibilidade: B5

Resolução: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi

Método de compactação: MH, MR, MMR, JBIG

Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps

Backup de memória: Sim

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: A4, A5, A6, B5, B6

Capacidade de entrada de papel:

Máximo: 751 folhas

Capacidade de saída de papel: Máximo: 150 folhas

Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard: 60 - 160
g/m²
Bandeja(s) de papel opcional(ais): 60 -
105 g/m²
Band. de alimentação manual: 60 - 160
g/m²
Bandeja de duplex: 60 - 90 g/m²

Compatibilidade do suporte de
impressão:

Papel normal, Papel de espessura
média, Papel grosso, Papel reciclado,
Papel de cor, Papel timbrado, Papel
pré-impresso, Papel fino, Papel de
etiqueta, Envelopes, Bond, Cartolina

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1 300 W
Temporizador de poupança de energia:
3,8 W

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 500 folhas

CONSUMÍVEIS

Capacidade do cartucho tudo
em um (ultra longa duração):

Preto: 6 500 impressões
Ciano: 6 000 impressões
Magenta: 6 000 impressões
Amarelo: 6 000 impressões

Kit inicial: Preto: 1 000 impressões
Ciano: 1 000 impressões
Magenta: 1 000 impressões
Amarelo: 1 000 impressões

Método de medição da durabilidade: ISO/IEC 19752.

SP C252SF: Velocidade de cópia -
Alemanha: 14 cpm; Bélgica e Áustria: 9 cpm.

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 © 2014 Ricoh
Europe PLC. Todos os direitos
reservados. Este catálogo, os
seus conteúdos e/ou
disposição 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.

Standard: 251 folhas

Capacidade do cartucho tudo
 em um (longa duração):

Preto: 4 500 impressões
Ciano: 4 000 impressões
Magenta: 4 000 impressões
Amarelo: 4 000 impressões

SP C252DN / SP C252SF

www.rexrotary.com


