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A impressora de secretária A3 a preto e branco
verdadeiramente compacta

A SP 6430DN é uma impressora A3 a preto e branco incrivelmente compacta – pouco maior do que uma

impressora A4 convencional! Destina-se a ser colocada numa secretária normal, sem que tome

demasiado espaço. O seu atrativo preço, custos de impressão reduzidos e o TEC mais baixo da sua

classe contribuem para um baixo TCO. Este equipamento oferece-lhe um excecional desempenho, à

velocidade de 38 páginas por minuto, com impressão em duplex standard e suporte de gramagens

elevadas.

Poupança de espaço: O equipamento mais compacto da sua classe

Controlo de custos: Baixo TCO

Eficiência: Primeira página impressa em 6,5 segundos; impressão de 38 páginas por minuto

Produtividade: Capacidade máxima de papel de 2100 folhas (até 5 bandejas de papel; gramagem máxima de

papel de 220 g/m²)

Versatilidade: Suporte de gramagens elevadas a partir de todas as bandejas de papel



Impressora compacta. Impacte grande.

Poupe espaço e dinheiro

A SP 6430DN é uma impressora A3 apenas
ligeiramente maior do que uma impressora A4
convencional. Encaixa bem na sua secretária, com
as suas dimensões compactas e aspeto moderno.
Graças ao seu atrativo preço e baixos custos
operacionais, a SP 6430DN também é amiga do
seu orçamento. A impressão dos 2 lados como
standard poupa papel, espaço de arquivo e custos
de correio.

Poupe tempo

Não tem de esperar muito pelas suas impressões
com a SP 6430DN. A primeira está pronta em
apenas 6,5 segundos – fazendo deste
equipamento o mais rápido da sua classe. O tempo
de aquecimento é de apenas 16,6 segundos e a
sua velocidade é de 38 páginas por minuto. O
equipamento é fornecido como standard com uma
bandeja de papel de 500 folhas e uma bandeja de
alimentação manual de 100 folhas. A capacidade
total de papel é de 2100 folhas de 5 diferentes
entradas de papel que suportam todas gramagens
até 220 g/m². A capacidade máxima de saída é de
500 folhas no máximo, assegurando assim a
possibilidade de trabalhos grandes sem
interrupção.

Fácil de usar

O equipamento tem um painel de operação
grande, com um visor de 4 linhas que é claro e fácil
de compreender. Exatamente o que precisa para
uma utilização fácil. Uma simples patilha abre a
tampa frontal para um fácil acesso e manutenção.
Não precisa de se preocupar em ficar subitamente
sem papel: a indicação de papel restante informa
quando é necessário reabastecer a bandeja de
papel de 500 folhas. A impressão móvel via
smartphone ou tablet é também fácil através da
app Smart Device Print&Scan da Ricoh.

Responsabilidade ambiental

A filosofia da Ricoh visa assegurar o melhor
desempenho com o menor impacte ambiental. A
SP 6430DN tem o consumo energético e o valor
TEC (1,81 kWh) mais baixos da sua classe.
Durante o modo de suspensão, consome menos
de 1 W de energia. O ECO Night Sensor e o
temporizador semanal reduzem ainda mais o
consumo de energia. Um menor consumo de
energia também se traduz em poupanças
significativas.



SP 6430DN
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 16,6 segundos
Velocidade da primeira cópia: 6,5 segundos
Velocidade de impressão: 38 páginas por minuto
Memória: Standard: 512 MB

Máximo: 1 GB
Disco rígido: 250 GB (Opções)
Capacidade de pico de trabalho: 150 000 impressões por mês
Duplex: Standard
Dimensões (L x P x A): 459 x 392 x 347,5 mm
Peso: 22,5 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESSORA

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

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

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

Interface: Standard: USB 2.0, Interface USB
Host, Gigabit Ethernet
Opcionais: IEEE bidirecional, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor
USB para segunda placa de rede

Protocolo de rede: TCP/IP, IPX/SPX
Ambientes Windows®: Windows® 7, Windows® 8.1,

Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

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

Ambientes Novell® Netware®: v6.5 ou posterior

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: A3
A4
A5
A6
B4
B5
B6

Capacidade de entrada de papel: Standard: 500 folhas
Máximo: 2 100 folhas

Capacidade de saída de papel: Máximo: 500 folhas
Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard:

56 - 220 g/m²
Bandeja(s) de papel opcional(ais):
56 - 220 g/m²
Band. de alimentação manual:
56 - 220 g/m²
Bandeja de duplex: 56 - 162 g/m²
- g/m²

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

SEGURANÇA

HDD Data Overwrite Security (com disco rígido opcional), Encriptação de
disco rígido (com disco rígido opcional), Autenticação Windows®,
Autenticação LDAP, Autenticação básica, Autenticação por código de
utilizador, Autenticação 802.1.x

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1 073 W
TEC (Consumo Elétrico Típico)*: 0,52
kWh
Temporizador de poupança de
energia: 0,57 W

* É um valor de referência com
base no método de teste
ENERGY STAR Ver.3.0.

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 500 folhas, 2 x bandeja de papel de 500 folhas, 3
x bandeja de papel de 500 folhas, Disco rígido (250 GB), RAM (1 GB),
IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor USB
para segundo interface de rede, VM Card, Netware, Unidade IPDS,
Impressão direta XPS

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner: Preto: 10 000 impressões
Kit inicial: Preto: 6 000 impressões
Duração do PCU: Preto: 25 000 impressões

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

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


