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Multifunções A4 compactos e robustos para o uso
diário

Os SP 3600SF/SP 3610SF oferecem tudo o que necessita em termos de impressão, cópia, digitalização

e envio de faxes, além de controlo de custos. Com um preço atrativo e um baixo TCO, estes

equipamentos multifunções são um interessante investimento a longo prazo. Para otimizar a

produtividade no seu escritório, a nova controladora da Rex-Rotary oferece uma velocidade e um

desempenho impressionantes. Além disso, estes equipamentos encaixam facilmente numa secretária

para uma utilização rápida e manutenção fácil graças às suas dimensões compactas e acesso

totalmente frontal. Em suma, os SP 3600SF/SP 3610SF ajudá-lo-ão a ser ainda mais produtivo e amigo

do ambiente.

Poupe dinheiro com um baixo TCO.

Poupe espaço graças ao design compacto.

Crie documentos de elevada qualidade com 1200 dpi.

Operação e manutenção fáceis.

Menor impacte ambiental: baixo consumo de energia.



Maior produtividade; menor impacte
ambiental

Elevada produtividade

Equipado com a mais recente controladora da
Ricoh, os SP 3600SF/SP 3610SF oferecem um
elevado desempenho e adequação das
funcionalidades. A primeira impressão está pronta
em apenas 6,5 segundos e a velocidade de
produção é de 30 páginas por minuto. O scanner
duplex de uma só passagem (SP 3610SF)
assegura uma produtividade ainda maior. A
resolução de impressão é de 1200 x 1200 dpi.
Adicionalmente, ambos os equipamentos são
adequados para um volume de pico de trabalho de
50 000 impressões, o serviço @Remote está
incluído como standard, estando a conetividade
WiFi disponível como opcional.

Custo Total de Propriedade reduzido

Com um preço competitivo e um baixo consumo
total de eletricidade, os SP 3600SF/SP 3610SF
são aquisições interessantes para escritórios de
pequena a média dimensão. O toner PxP funde a
uma temperatura mais baixa do que o normal,
reduzindo assim os custos de energia. O consumo
de toner pode também ser reduzido através da
função de poupança de toner. O toner e a PCDU
em separado contribuem também para a redução
dos custos operacionais. Significa isto que pode
substituí-los de forma independente, em vez de ter
de substituir o cartucho tudo em um completo.

Design compacto e fácil de utilizar

Graças às suas dimensões compactas, os SP
3600SF/SP 3610SF cabem perfeitamente numa
secretária. O acesso frontal total garante uma
manutenção fácil. Estes equipamentos são
também fáceis de utilizar graças ao seu LCD de 4
linhas e rápida recuperação a partir do modo de
suspensão: ficam a postos num instante!

Responsabilidade ambiental

A filosofia da Rex-Rotary visa assegurar o melhor
desempenho com o menor impacte ambiental. Os
modos de suspensão avançada e ECO dos SP
3600SF/SP 3610SF permitem reduzir o consumo
de energia e as emissões de CO2 ao mínimo.
Durante a fase de conceção, foram usados
componentes reciclados e bioplásticos sempre que
possível. Além disso, o consumo de energia em
funcionamento é o mais baixo da sua classe e o
consumo de toner e papel é gerido de forma
eficiente para poupar recursos.



SP 3600SF/SP 3610SF
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 14 segundos
Velocidade da primeira cópia: 6,5 segundos
Velocidade de produção
contínua:

30 páginas por minuto

Memória: Standard: 512 MB
Capacidade de pico de trabalho: 50 000 impressões por mês
Dimensões (L x P x A): 400 x 392 x 406 mm
Peso: 19 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

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: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

Resolução de impressão: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x
1200 dpi

Tipos de letra: PCL (45 tipos de letra, Tipos de letra
internacionais: 13 Intellifonts), PS3
(136 tipos de letra)

Interface: Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-
T/100 base-TX
Opcionais: Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n)

Protocolo de rede: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambientes Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 2000, Windows® 8,
Windows® 8.1, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003R2,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

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

SCANNER

Velocidade de leitura: Cor integral: A4 (Máximo de 6 originais
por minuto)
Preto: A4 (Máximo de 20 originais por
minuto)

Resolução: Standard: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi,
400 dpi, 600 dpi
Predefinição: 200 dpi

Formato do original: A4
Drivers incluídos: TWAIN de rede
Scan to: E-mail (Autent. SMTP, POP antes de

SMTP), USB, SMB, FTP

FAX

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3
Velocidade de transmissão: G3: 3 segundo(s)
Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura: 2,5 segundo(s)
Capacidade de memória: Standard: 16 MB
Backup de memória: Não

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: A4
A5
A6
B5
B6

Capacidade de entrada de papel: Standard: 350 folhas
Máximo: 850 folhas

Capacidade de saída de papel: Máximo: 125 folhas
Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard: 52 - 162

g/m²
Bandeja(s) de papel opcional(ais): 52 -
162 g/m²
Band. de alimentação manual: 52 -
162 g/m²
Bandeja de duplex: 52 - 162 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1 006 W
Temporizador de poupança de
energia: 0,98 W

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 250 folhas, 1 x bandeja de papel de 500 folhas,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

CONSUMÍVEIS

Cartucho de toner inicial: Preto: 1 500 impressões
Duração do PCU: Preto: 20 000 impressões
Cartucho de toner (duração
standard):

Preto: 3 000 impressões

Cartucho de toner (longa
duração):

Preto: 6 000 impressões

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

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 © 2015 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.www.rexrotary.com


