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Impressoras laser a cores rápidas e eficientes

As SP C830DN/SP C831DN são impressoras laser A3 a cores, rápidas e fáceis de utilizar, ideais para

ambientes de escritório. São fáceis de utilizar graças ao painel táctil a cores de 4,3 polegadas. Os tipos

de papel mais grossos, até 300g/m², são processados de uma forma suave e fiável. Equipadas com a

controladora de nova geração (GWNX) da Ricoh, asseguram uma excelente segurança, um reduzido

consumo energético e uma excelente capacidade de gestão do equipamento.

45/55 páginas A4 por minuto.

Painel táctil a cores de 4,3 polegadas.

Autenticação com cartão IC para maior segurança.

Design atractivo.

ECO Night Sensor reduz o consumo de electricidade.



Equipamento central para múltiplos
utilizadores

Simplicidade de utilização e máxima produtividade

Funcionamento fácil
A utilização das SP C830DN/SP C831DN é extremamente simples
graças ao painel táctil a cores de 4,3 polegadas, ecrã amplo e menus
animados. O botão de página principal leva-o rapidamente ao ecrã
principal. As funções de poupança de tempo incluem definição de
trabalhos prioritários, cancelamento e uma opção para impressões de
grande volume.

Ideal para escritórios
Crie documentos com aparência excelente com mínimo esforço graças
a opções de finalização tais como finalizador de folhetos de 2 000
folhas, finalizador de 3 000 folhas, unidade de furação e kit para acerto
das colecções. Organize de forma eficiente vários trabalhos para
permitir que os utilizadores recolham facilmente os seus documentos na
caixa de correio de 4 cacifos.

Grande capacidade de manuseamento de papel
A Aficio™SP C830DN/SP C831DN suporta papel entre 52 e 300 g/m²
(a partir da bandeja de alimentação manual). As duas bandejas
standard suportam 550 folhas cada uma, a bandeja de alimentação
manual 100 folhas, e as duas bandejas opcionais suportam mais 3 200
folhas, elevando a capacidade total para umas impressionantes 4 400
folhas. Os formatos de papel incluem A3, A4, A5, B4, B5, foolscap, folio,
legal e executive garantindo que estes equipamentos satisfazem todas
as suas necessidades.



Tecnologias inovadoras
ECO Night Sensor

O inovador ECO Night Sensor reduz ainda mais, o já de si reduzido, consumo
energético destes equipamentos. As SP C830DN/SP C831DN podem ser
programadas para que a alimentação principal desligue quando os níveis de
luminosidades descem abaixo de um determinado nível. O sensor detecta a
redução quer da luz natural quer da luz artificial. É possível definir o sensor para
activar entre 1 e 120 minutos após ficar escuro.

Controladora melhorada 

A facilidade de utilização, eficácia de tempo e maior produtividade são
assegurados pela controladora de elevado desempenho GWNX da GWNX, que
lhe permite configurar as definições de dispositivo, monitorizar o estado e criar
relatórios de utilização.

Novo sistema de fusão

Aproveite os benefícios ecológicos e as melhorias ao nível da qualidade de
impressão associados ao novo sistema de fusão Quick Start Up Direct Heating
(QSU-DH) da Ricoh. O equipamento tem uma tela de fusão fina à volta do
aquecedor, o que diminui o consumo de energia e reduz o tempo de
recuperação. Além do mais a fusão é efectuada numa superfície plana o que
reduz os danos e vincos no papel. Isto traduz-se numa excelente qualidade na
impressão de envelopes.



Uma solução de impressão completa
Garantia de confidencialidade

Evite as eventuais fugas de informação que podem ocorrer se uma impressão
não for recolhida ou se for recolhida por engano, restringindo a utilização das SP
C830DN/SP C831DN aos utilizadores que possuam um cartão com chip
integrado (cartão IC). A autenticação com cartão IC também reduz o consumo
de papel permitindo-lhe escolher os trabalhos que é possível imprimir.

Reduza os custos associados à impressão a cores

A impressão de documentos a cores com o modo ECOnomy Color reduz
significativamente os custos comparativamente com a impressão em cor
integral. Esta função divide os dados de impressão em quatro partes: texto,
imagens, preenchimento e linhas. Os textos são impressos com espessura
normal, enquanto a espessura do preenchimento e das linhas é reduzida em
30%. Contrariamente ao modo Rascunho disponível em tecnologias
semelhantes, o modo ECOnomy Color produz impressões nítidas e impecáveis
sempre com a mesma qualidade da impressão de texto.

Reduza a sua pegada ecológica

Na Ricoh ajudamos a reduzir a sua pegada ecológica. As SP C830DN/SP
C831DN têm funcionalidades amigas do ambiente tais como modo de
suspensão, impressão duplex, ECO Night Sensor e um temporizador automático
para ligar e desligar. Os valores de consumo total de electricidade (TEC) são
muito reduzidos. Além do mais, estas impressoras ecologicamente responsáveis
cumprem os requisitos Energy Star. Isto significa que é produzido menos CO2
para disponibilizar a energia necessária para as fazer funcionar.



Manutenção de um fluxo de trabalho
contínuo
Design inovador

As SP C830DN/SP C831DN têm um design elegante. Para mais fácil
identificação algumas partes da estão identificadas a cinzento-escuro. Estas
incluem o painel de operação, a parte superior e a bandeja interna. O design
simples e compacto permite que este equipamento encaixe de forma flexível
num reduzido espaço do escritório.

Elevada produtividade

A SP C830DN tem um tempo de aquecimento inferior a 29 segundos e imprime
45 páginas A4 por minuto. A primeira impressão está disponível em 3,7
segundos (P/B) ou 5,7 segundos (cor). A SP C831DN tem um tempo de
aquecimento inferior a 25 segundos e imprime 55 páginas A4 por minuto. A
primeira impressão está disponível em 3,4 segundos (P/B) ou 5,1 segundos
(cor).

Impressão flexível

A slot USB/SD permite aos utilizadores esporádicos imprimir facilmente a partir
de dispositivos de memória. Os aperfeiçoamentos a este recurso melhoram a
função de impressão permitindo fazer a pré-visualização antes de imprimir;
maior variedade de definições de impressão disponíveis e selecção múltipla de
ficheiro PDF ou TIFF.



Funções fundamentais para as
comunicações empresariais

1 Acesso fácil & utilização intuitiva graças ao
painel táctil a cores de 4,3 polegadas.

2 Slot USB/SD para permitir uma fácil impressão
a partir de dispositivos de memória.

3 Caixa de correio de 4 cacifos para uma mais
fácil separação e recolha das impressões.

4 2 bandejas de papel de 550 folhas para manter
continuamente a produtividade.

5 A bandeja de alimentação manual para 100
folhas permite a utilização de uma variedade
de formatos e tipos de papel.

6 2 bandejas opcionais de 550 folhas ou 2
bandejas opcionais de grande capacidade de
1000 folhas que permitem escolher entre
diferentes fontes de papel.

7 A bandeja lateral de grande capacidade para
1200 folhas aumenta a produtividade.

8 Finalizador de folhetos de 2 000 folhas,
finalizador de 3 000 folhas; diversos kits de
furação para uma grande variedade de opções
de finalização.



SP C830DN/SP C831DN
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Tecnologia: Laser
Tempo de aquecimento: 29/25 segundos
Velocidade da primeira cópia: Cor integral: 5,7/5,1 segundos

P&B: 3,7/3,4 segundos
Velocidade de impressão: 45/55 páginas por minuto
CPU: Intel Celeron-M: 600 MHz (SP

C830DN), 1 GHz (SP C831DN)
Memória: Standard: 512 MB

Máximo: 1,5 GB
Disco rígido: Standard (SP C831DN): 250 GB

Opcional (SP C830DN): 250 GB
Capacidade de pico de trabalho: 200 000 impressões por mês
Dimensões (L x P x A): 670 x 684 x 640 mm
Peso: 97 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF
Opcionais: IPDS, PictBridge

Resolução de impressão: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Tipos de letra: PCL: TrueType: 45 tipos de letra, Tipos

de letra internacionais: 13 Intellifonts
Emulação PS3: 136 tipos de letra
Opcionais: IPDS (108 tipos de letra)

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

Protocolo de rede: TCP/IP (IP v6), Bonjour, IPX/SPX
(Opções)

Ambientes Windows®: Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X Nativo v10.4 ou
posterior

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: A3, A4, A5, A6, B4, B5
Capacidade de entrada de papel: Máximo: 4 400 folhas
Capacidade de saída de papel: Máximo: 4 000 folhas
Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard: 52 - 256

g/m²
Bandeja(s) de papel opcional(ais): 52 -
256 g/m²
LCT lateral: 60 - 256 g/m²
Band. de alimentação manual: 52 -
300 g/m²
Bandeja de duplex: 52 - 169 g/m²

Suportes de impressão: Papel normal, Papel reciclado, Papel
de cor, Papel timbrado, Papel pré-
impresso, Papel especial, Envelopes,
Bond, Cartolina, Papel revestido, Papel
de etiqueta

SEGURANÇA

Autenticação: Autenticação Windows®, Autenticação
LDAP, Autenticação básica,
Autenticação por código de utilizador,
Autenticação 802.1.x

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1 700 W
Modo de prontidão: 81 W
Modo de suspensão: Inferior a 1,6 W
TEC (Consumo Elétrico Típico):
2,09/2,79 kWh

SOFTWARE

Standard: Web Image Monitor
É possível fazer download do Smart
Device Monitor for Client/Admin, Web
Smart Device Monitor e Desktop
Binder V2 Lite a partir do website
gratuitamente.

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel de 550 folhas,
Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas, Bandeja lateral de
grande capacidade para 1200 folhas, Unidade de transporte, Finalizador
para 3000 folhas, Finalizador de folhetos de 2000 folhas, Kits de furação,
Caixa de correio com 4 bandejas, Kit para acerto das coleções, Mesa de
suporte, Disco rígido, RAM (512/1 024 MB), IEEE 1284 bidirecional,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet, VM Card, Netware,
Pictbridge, Unidade IPDS

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner: Preto: 23 500 impressões
Ciano: 27 000 impressões
Magenta: 27 000 impressões
Amarelo: 27 000 impressões
Valor de rendimento declarado de
acordo com a ISO/IEC 19798

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu fornecedor local.

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 © 2018 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.ricoh-europe.com


