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Compacta, eficiente e concebida para um fluxo de
trabalho sem percalços

Especialmente adequada para grupos de trabalho de dimensão pequena a média, a SP 4520DN é uma

impressora A4 a preto e branco, compacta e económica, com painel tátil de 4,3 polegadas a cores para

melhorar fluxos de trabalho. Graças às suas dimensões reduzidas e design moderno e elegante, estas

impressoras são facilmente instaladas num canto de uma secretária, sem que o seu tamanho compacto

comprometa a qualidade. Com um desempenho impressionante, esta impressora profissional oferece as

melhores credenciais ambientais da sua categoria, bem como um excecional controlo de custos.

A melhor eficiência energética da sua classe

Painel tátil a cores de 4,3 polegadas fácil de usar

Poupança com um baixo TCO

Resolução de 1200 x 1200 dpi à velocidade máxima

Impressão direta a partir de unidade USB



Perfeita para a sua empresa

Grande produtividade com um
equipamento compacto

Esta impressora não ocupa muito espaço, graças
às suas dimensões extremamente compactas.
Contudo, com resolução de 1200 x 1200 dpi e
velocidade de 40 páginas por minuto, a qualidade
não é comprometida. É a combinação perfeita.

Na vanguarda

O intuitivo painel tátil a cores de 4,3" à base de
ícones permite-lhe adicionar atalhos e personalizar
o ecrã de início, além de ser facilmente integrado
com outros equipamentos ligados em rede. A
nossa app de impressão móvel oferece-lhe a
possibilidade de imprimir de forma segura a partir
de uma variedade de fontes e a integração com o
FlexRelease dá-lhe acesso para visualizar e
imprimir documentos diretamente da cloud.

Máximo valor - para si e para o
ambiente

Esta impressora oferece um custo por página
extraordinariamente baixo para a sua classe, o que
se traduz num excelente valor e num baixo custo
total de propriedade quando comparada com
produtos semelhantes. Além disso, a SP 4520DN
oferece o consumo de energia mais baixo da sua
classe, reduzindo os custos ainda mais, além de
reduzir a sua pegada de carbono, pelo que a sua
empresa pode prosperar a poupar dinheiro.

Integração avançada para um melhor
fluxo de trabalho

Pretende reduzir custos, aumentar a segurança
dos seus documentos, melhorar a produtividade ou
diminuir a sua pegada de carbono? Tudo o que
acabámos de referir? Nesse caso, podemos
ajudar. A ampla gama de soluções de software da
Ricoh foi desenvolvida a pensar em necessidades
e desafios empresariais específicos. E terá sempre
assistência contínua para assegurar que tira o
máximo partido do seu investimento.



SP 4520DN
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Tecnologia: LED
Tempo de aquecimento: 17 segundos
Velocidade da primeira cópia: 5 segundos
Velocidade de impressão: 40 páginas por minuto
CPU: RM7035C-533L 533MHz
Memória: Standard: 512 MB

Máximo: 1 024 MB
Disco rígido: Opcional:

320 GB (Unidade Encriptação/Data
Overwrite Security)

Capacidade de pico de trabalho: 150 000 impressões por mês
Duplex: Sim
Dimensões (L x P x A): 370 x 392 x 374 mm
Peso: 15,5 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, Impressão direta de
PDF
Opcionais: XPS, IPDS

Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi
Tipos de letra: PCL (45 tipos de letra, Tipos de letra

internacionais: 13 Intellifonts),
Emulação PS3 (136 tipos de letra)

Interface: Standard: USB 2.0, Interface USB
Host, Gigabit Ethernet
Opcionais: Slot SD, IEEE bidirecional,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Protocolo de rede: TCP/IP, IPX/SPX (Opções)
Ambientes Windows®: Windows® 7, Windows® 8, Windows®

8.1, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2012

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X v10.5 ou posterior
Ambientes UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.92.10

HP-UX: 11.x11i v211i v3
SCO OpenServer: 5.0.76.0
RedHat® Linux Enterprise: 456
IBM® AIX: 5L v5.35L v6.15L v7.1

Ambientes Novell® Netware®: v6.5

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: A4
A5
A6
B5
B6

Capacidade de entrada de papel: Standard: 600 folhas
Máximo: 1 600 folhas

Capacidade de saída de papel: Máximo: 250 folhas
Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard:

52 - 162 g/m²
Suportes de impressão: Papel normal, Papel grosso, Papel

reciclado, Papel de cor, Papel
timbrado, Papel pré-impresso, Papel
fino, Papel especial, Envelopes

SEGURANÇA

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

Segurança de rede: Ativar/desativar portas e protocolos,
Suporte SSL, Suporte SNMPv3

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1 110 W
Modo de suspensão: Inferior a 0,58 W
TEC (Consumo Elétrico Típico): 1,74
kWh

OPÇÕES

2 x bandeja de papel de 250 folhas, 2 x bandeja de papel de 500 folhas, 1
x bandeja de papel de 250 folhas + 1 x bandeja de papel de 500 folhas ,
Mesa média, Mesa alta, Disco rígido (320 GB), RAM (1 024 MB), IEEE
1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), VM Card, Netware,
Unidade IPDS, Unidade de browser, Impressão direta XPS

CONSUMÍVEIS

Cartucho de toner inicial: Preto: 17 049 impressões
Tambor: 40 000 folhas
Cartucho de toner (ultra longa
duração):

Preto: 17 049 impressões

Método de medição da
durabilidade dos consumíveis:
ISO/IEC 19752

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


