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O melhor TCO da sua classe. Repleto de
funcionalidades. Sinónimo de fiabilidade.

Os SP C262DNw e SP C262SFNw são perfeitos para empresas de pequena e média dimensão,

oferecendo o melhor TCO da sua classe; nomeadamente, os cartuchos de ultralonga duração permitem

que o investimento feito nestes equipamentos compense de forma eficiente. Oferecem criatividade e

flexibilidade, com uma panóplia de funções de impressão a cores num modelo robusto e compacto,

repleto de inovações. Poderá poupar tempo trabalhando de forma integrada a partir do seu telemóvel,

portátil e tablet e, com o modelo SP C262SFNw, ler documentos dos dois lados numa só passagem.

Nunca foi tão fácil dedicar-se à sua atividade.

Produção de 20ppm para manter uma forte produtividade

Poupança com o melhor Custo Total de Propriedade (TCO) da sua classe

Ligação e impressão seguras via Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, WiFi Direct e NFC

Painel tátil de 4,3 polegadas fácil de usar *Apenas com SP C262SFNw

Alimentador de documentos de uma só passagem para a leitura dos dois lados para um trabalho mais fluido

*Apenas com SP C262SFNw



Tudo o que procura.

Conetividade pronta.

Combine conetividade e criatividade com a ampla gama de opções
de impressão flexível desta inovadora série, que incluem Mopria,
Google Cloud Print e AirPrint, juntamente com WiFi Direct e NFC.
As nossas apps permitem-lhe ligar diretamente a partir de
dispositivos móveis. Pode também digitalizar a partir do
multifunções para o telemóvel.

Tecnologia intuitiva. Para que possa fazer mais.

O painel tátil de 4,3 polegadas do SP C262SFNw permite-lhe
expandir a funcionalidade e processar trabalhos mais complexos
sem percalços. É fácil de usar e o design à base de ícones
permite-lhe adicionar atalhos específicos dos trabalhos para que
possa melhorar o fluxo de trabalho e a produção.

Inovação singular para poupar-lhe tempo. 

O alimentador de documentos de uma só passagem é uma oferta
única nesta classe, oferecendo diversas vantagens. Numa única e
rápida passagem os documentos são lidos dos dois lados para
cópia, envio de fax ou armazenamento digital, impulsionando a
eficiência. Poderá também reduzir erros, evitar danificar originais e
poupar no consumo de papel.

Sempre a postos. Sempre fiável.

A fiabilidade faz parte de qualquer produto Ricoh e esta série não
é exceção. Com uma longa herança de experiência, poderá contar
com estes equipamentos para produzir documentos a cores de
elevada qualidade utilização após utilização, pelo que poderá
focar-se no desenvolvimento e crescimento da sua atividade.



SP C262DNw/SP C262SFNw
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Configuração: Equipamentos de secretária
Tecnologia: Laser
Tempo de aquecimento: 30 segundos
Velocidade da primeira cópia: Cor integral: 14 segundos

P&B: 14 segundos
Velocidade de impressão: Cor integral: 20 páginas por minuto

P&B: 20 páginas por minuto
CPU: Intel Celeron-M: 350/400 MHz
Memória: Standard: 256 MB

Máximo: 256 MB
Capacidade de pico de trabalho: 65 000 impressões por mês
Duplex: Sim
Dimensões (L x P x A): SP C262DNw: 400 x 450 x 320 mm

SP C262SFNw: 420 x 493 x 473 mm
Peso: 23,8/29,9 kg
Fonte de alimentação: 50 - 60 V, 220/240 Hz

COPIADOR (SP C262SFNw)

Alimentador de documentos: Alimentador de documentos de uma
só passagem: 50 folhas

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

IMPRESSORA

Processo de impressão: Digitalização com feixe laser,
impressão eletrofotográfica

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

Resolução de impressão: 2400 x 600 dpi
Tipos de letra: PCL (80 tipos de letra), Emulação PS3
Interface: Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE
802.11b/g/n)

Ambientes Windows®: Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X v10.9 ou posterior
Ambientes UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10

HP-UX: 11.x, 11i, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

SCANNER (SP C262SFNw)

SPDF: Sim
Velocidade de leitura: Cor integral: Máximo de 12 ipm

P&B: Máximo de 20 ipm
Resolução: Standard: 300 dpi

Máximo: 600 dpi, 1 200 dpi (Twain)
Drivers incluídos: TWAIN de rede
Scan to: E-mail, Pasta, USB

FAX (SP C262SFNw)

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3
Internet Fax: Sim
LAN Fax: Sim

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: A4, A5,
A6, B5
Band. de alimentação manual: A4, A5,
A6, B5, B6

Capacidade de entrada de papel: Standard: 251 folhas
Máximo: 751 folhas

Capacidade de saída de papel: Standard: 150 folhas
Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard:

60 - 160 g/m²
Band. de alimentação manual:
60 - 160 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1,3 kW
Modo de prontidão: 58,3/60,7 W
Modo de suspensão: Inferior a 1,2/1,3
W
TEC (Consumo Elétrico Típico):
1,224/1,303 kWh

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 500 folhas (Opções)

CONSUMÍVEIS

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

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

Capacidade do cartucho "tudo
em um" (ultralonga 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 dos consumíveis:
ISO/IEC 19798

SP C262SFNw: Velocidade de cópia - Alemanha: 14 cpm; Bélgica e
Áustria: 9 cpm.
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


