Super szybkie & praktyczne drukarki kolorowe

SP C220N/SP C221N/SP C222DN

Minimalny rozmiar,
maksymalna wydajność
Szybkie i przyjazne drukowanie dla każdego użytkownika.
Wzmocnij swój biznes przy pomocy innowacyjnych drukarek laserowych RICOH.
Aﬁcio™SP C220N/SP C221N i SP C222DN oferują wszystko to czego zawsze oczekiwałeś
od drukarki a dodatkowo przy konkurencyjnej cenie. Mniejsze i szybsze niż inne, wszystkie
te urządzenia spełnią każde potrzeby zarówno przy drukowaniu kolorowym jak i czarnobiałym. Dzięki wbudowanej funkcjonalności drukowania sieciowego możesz dzielić się
urządzeniami z innymi użytkownikami w Twoim biurze lub grupie roboczej. Właśnie teraz,
dzięki tym urządzeniom dostajesz na swoje ręce wszystkie niezbędne narzędzia aby
uzyskiwać doskonałe wydruki bez żadnych wyjątków.

Aﬁcio™SP C220N
• B/W & kolor przy 16 str/min

Aﬁcio™SP C221N
• B/W & kolor przy 20 str/min

Aﬁcio™SP C222DN
• B/W & kolor przy 20 str/min

• Gotowy do pracy w sieci

• Gotowy do pracy w sieci
• PCL/PostScript® 3™

• Gotowy do pracy w sieci
• PCL/PostScript® 3™
• Automatyczny dupleks

Oszczędność przestrzeni biurowej
Dzięki ich nadzwyczajnie małym rozmiarom,
Aﬁcio™SP C220N/SP C221N/SP C222DN
doskonale pasują na Twoje biurko lub do
dowolnego środowiska pracy bez ingerencji w
przestrzeń biurową.
W

400 mm

D

450 mm

H

320 mm

Doskonała obsługa nośników
Pomimo ich małych rozmiarów, Aﬁcio™SP C220N/SP C221N/SP C222DN są doskonale
elastyczne jeżeli chodzi o obsługę papieru i innych nośników, stąd wynika brak potrzeby
drogiego outsourcingu. Mogą one pomieścić szeroką gamę rozmiarów, typów i grubości
arkuszy włączając gramatury do 160 g/m2, przeźroczyste folie, szklisty papier, koperty,
naklejki i wiele innych. Przy maksymalnej pojemności papieru 751 arkuszy (251 arkuszy
dla SP C220 N) częste dokładanie papieru jest już przeszłością.

Oszczędność czasu
Zapomnij o ciągłym oczekiwaniu na kolorowe wydruki!. Przy krótkim czasie
rozgrzewania i przywracania, te drukarki ofertują całkowicie nowe perspektywy pracy.
Twój pierwszy wydruk – obojętnie czy mono czy w pełnym kolorze – powstaje w
jedyne 14 sekund. Kiedy drukowanie jest kontynuowane wszystko dzieję się przy
prędkości 20 str/min (16 str/min dla SP C220N). Wszystkie wydruki są gotowe w
przeciągu paru sekund. Aby uzyskać jeszcze większą wydajność SP C222DN
posiada możliwość automatycznego wydruku w dupleksie .

Twórz wewnętrzne dokumenty z klasą
Spójny, wysokiej jakości kolor jest podstawą dla Twój profesjonalnych prezentacji,
newsletterów i ulotek. Dzięki „kolorowym” możliwościom jakie dają SP C220N/
SP C221N/SP C222DN będziesz mógł stworzyć idealny wydruk na szerokiej gamie
obsługiwanych nośników a to wszystko przy zdumiewającej rozdzielczości do
2400 x 600 dpi co pozwala na uzyskanie doskonałej jakości i ostrości.

Prostsze od innych
Aﬁcio™SP C220N/SP C221N/SP C222DN w porównaniu do konkurencji łatwe w
obsłudze począwszy od instalacji aż po same konserwacje. Wszystkie funkcje
dostępne są za pośrednictwem panelu sterowania.
• Wszystkie operacje, które wykonuje się z przodu urządzenia nie stanowią
problemu dzięki poręcznemu i logicznemu projektowi.
• Dołożenie papieru czy wymiana tonera to teraz kwestia kilku sekund.

Polegaj na swojej drukarce
Możesz być pewien, że dzięki tym drukarkom Ricoh szybko dostrzeżesz spójność
rezultatów oraz nie będziesz musiał się zamęczać. Solidna budowa Aﬁcio™SP
C220N/SP C221N/SP C222DN została wyposażona w prostą drogę przebiegu
papieru, dzięki czemu można było zwiększyć maksymalne miesięczne obciążenie
do 30 000 wydruków.

Korzyści z zielonej jakości
Nasze dążenie do jakości objawia się we wszystkim co robimy. Niski pobór mocy
oraz wykorzystanie materiałów nietoksycznych oszczędzają w bardzo dużym
stopniu środowisko. Dzięki proekologicznej, wszystkie materiały związane z
Aﬁcio™SP C220N/SP C221N/SP C222DN zostają poddane recyklingowi. Jako
odpowiedzialna korporacja, doceniamy Państwa starania związane z wspieraniem
nas w dbaniu o środowisko. Proszę odwiedzić stronę www.comet-cicrcle.eu w celu
uzyskania szczegółów.

SP C220N/SP C221N/SP C222DN
PODŁĄCZENIA

OGÓLNE
Technologia:

Prędkość druku ciągłego:

4 bębny podłączone metodą tandemową, skanowanie
wiązką laserową, drukowanie elektrofotograﬁczne,
Proces wywoływania suchego tonera
jednoskładnikowego

Obsługiwane środowiska:

czarno-biały / kolor:

Wymiary (W x D x H):

400 x 450 x 320 mm

Waga:

Poniżej 23 kg

Zasilanie:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Maksimum:
Tryb oszczędzania energii:

Maksymalne obciążenie:

do 30,000 stron miesięcznie

Interfejs:

OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność papieru:
poniżej 1,3 kW
poniżej 15 W

SP C220N:
SP C221N/SP C222DN:

Sterowniki:

PCL5c/PCL6:
PostScript® 3™:

Czcionki:

PCL/PostScript® 3™:
PostScript® 3™:

Standard: 64 MB
Standard: 128 MB
Maximum: 640 MB
Windows® 2000/XP/
Server 2003/Vista
Windows® 2000/XP/
Server 2003/Vista
Macintosh X v10.2.8 - 10.4
(native mode)
80 czcionek
136 czcionek Adobe® typ 1

250-arkuszowy podajnik papieru
1-arkuszowy podajnik ręczny

Pojemność wyjściowa:

Standard:

Rozmiary papieru:

A4 - A6

Gramatura papieru:

Standardowy podajnik papieru/
podajnik ręczny:
Opcjonalny podajnik papieru
(SP C221N/SP C222DN):

192 MHz-es CPU
300 MHz-es CPU

DDST: 600 x 600 dpi
1.200 x 600 dpi
2.400 x 600 dpi
PCL5c/PCL6: 600 x 600 dpi
SP C221N/SP C222DN:
1.200 x 600 dpi
2.400 x 600 dpi
PostScript® 3™: 600 x 600 dpi
1.200 x 600 dpi
2.400 x 600 dpi

Standard:

Maksymalnie:
SP C220N:
SP C221N/SP C222DN:

Język drukarki/rozdzielczości: SP C220N:

Pamięć:

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
Camera Direct Print Card (PictBridge I/F) (SP C222DN)

poniżej 14 sekund

KONTROLER
SP C220N:
SP C221N/SP C222DN:

TCP/IP, AppleTalk (SP C221N/SP C222DN)
IPX/SPX (SP C221N/SP C222DN)
Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
Macintosh X v10.2.8 - 10.4 (native mode)
Novell® Netware® 4.x lub nowszy (SP C221N/SP C222DN)

Poniżej 51 sekund

Pierwszy wydruk:

Procesor:

Protokoły sieciowe:

czarno-białe / kolor:
SP C220N: 16 wydruków na minutę
SP C221N/SP C222DN: 20 wydruków na minutę

Czas rozgrzewania:

SPECYFIKACJA

Nośniki:

251 arkuszy
751 arkuszy

150 arkuszy zadrukiem do dołu

60 - 160 g/m2
60 - 105 g/m2

Gładki papier, gruby papier, cienki papier,
papier z odzysku, folie prześwitujące,
naklejki do drukarek laserowych, koperty

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Toner:

Black/C, M, Y:

2.000 arkuszy1

Az Aﬁcio™SP C220N/SP C221N/SP C222DN posiadają zestaw startowy.

OPCJE (SP C221N/SP C222DN)
Wewnętrzne opcje:
Zewnętrzne opcje:

256 MB-os SDRAM DIMM-memória
1 x 500-arkuszowy podajnik papieru

1 Wartość pokrycia ustalona zgodnie z ISO/IEC 19798.
O dostępność modeli, opcji oraz software-u, skontaktuj się ze swoim lokalnym
dostawcą Ricoh

Certyﬁkat ISO9001: 2000
Certyﬁkat ISO14001
Niniejsze produkty zostały zaprojektowane
aby spełniać wymogi dotyczące wydajności
energetycznej EC ENERGY STAR.
Ricoh wierzy w zachowanie cennych
naturalnych zasobów Ziemi. Niniejsza
broszura została wydrukowana na papierze
przyjaznym środowisku naturalnemu:
50% włókien z odzysku, 50% wybielana
bezchlorkowo pulpa papierowa.
Niniejszy produkt spełnia normę dyrektywy
Unii Europejskiej RoHS z lipca 2006.
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.

www.ricoh-europe.com
RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl
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Specyﬁkacja I wygląd zewnętrzny
mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
Kolor rzeczywistego produktu może się
różnić od prezentowanego w niniejszej
broszurze.

