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Velocidade e fiabilidade em igual medida.

Quando precisar de uma solução robusta e de elevado desempenho, a Ricoh SP 8400DN transformará o

seu fluxo de trabalho. Imprimindo a 1.ª página em apenas 2,2 segundos, esta impressora A3 a preto e

branco de 60ppm e com diversas opções de acabamento é perfeita se a sua atividade diária não permitir

esperar por impressões. Veja a diferença com a SP 8400DN, a nossa primeira impressora a preto e

branco com Smart Operation Panel, um interface de 10,1 polegadas semelhante a um tablet, concebido

para impulsionar a sua produtividade.

Com 60ppm, a velocidade alia-se à fiabilidade num design durável concebido para uma utilização constante

Fácil de usar com o intuitivo Smart Operation Panel tátil de 10,1 polegadas

Robusta controladora para uma impressão à velocidade máxima mesmo com os trabalhos mais complexos

Versatilidade com várias opções de acabamento numa impressora de dimensões compactas

Ambientalmente responsável com o valor TEC mais baixo da sua classe



A solução completa para o seu trabalho.

Rapidez. Robustez. Fiabilidade.

Com uma velocidade de impressão global de 60ppm, este robusto
equipamento A3 produz uma primeira impressão em 2,2
segundos. Se precisar de algo depressa, esta impressora a preto e
branco oferece-lhe fiabilidade na produção trabalho após trabalho.
É, por isso, adequada a uma variedade de ambientes
profissionais.

Faça mais. De forma inteligente.

O nosso Smart Operation Panel foi concebido para melhorar o seu
fluxo de trabalho com smart apps que expandem a funcionalidade
da sua impressora e processar até os trabalhos mais complexos.
Pode portanto – através do browser no ecrã – aceder aos seus
ficheiros guardados na cloud, visualizá-los e imprimi-los facilmente.

Elevada produção. Baixo impacto. 

As funcionalidades ecológicas significam que poupará em termos
de custos e contribuirá para a sustentabilidade ambiental sem
comprometer a produtividade. Com um baixo consumo energético,
esta impressora cumpre os exigentes critérios BAM e oferece um
valor TEC global baixo, indo ao encontro de metas ambientais e
poupando dinheiro.

Mais opções. Maior capacidade de produção. 

A SP 8400DN tem uma capacidade de papel standard de 1200
folhas e máxima de 4700 folhas, além de suportar a impressão em
papel com 300g/m². Inclui vários finalizadores, uma opção de
modo de agrafagem sem agrafos e uma unidade de dobragem
interna que não compromete as dimensões do equipamento.



SP 8400DN
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Tecnologia: Laser
Tempo de aquecimento: 21 segundos
Velocidade da primeira cópia: 2,2 segundos
Velocidade de impressão: A4: 60 páginas por minuto
CPU: 1,46 GHz
Memória: Standard: 2 GB
Disco rígido (Opções): 320 GB (Unidade Encriptação/Data

Overwrite Security)
Capacidade de pico de trabalho: 300 000 impressões por mês
Duplex: Sim
Dimensões (L x P x A): 587 x 653 x 720 mm
Peso: Modelo básico: 57 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESSORA

RAM: Standard: 2 GB
Máximo: 2 GB

Disco rígido: Máximo: 320 GB (Opções)
Linguagem da impressora: Standard: PCL5e, RPCS, PCL6(XL),

PDF, Emulação PostScript® 3™,
Mediaprint (JPEG/TIFF)
Opcionais: Genuine Adobe ®
PostScript® 3™, XPS, IPDS, PDF
Direct from Adobe®

Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi
Tipos de letra: PCL (93 tipos de letra), Emulação PS3

(TrueType: 93 tipos de letra)
Interface: Standard: Ethernet 10 base-T/100

base-TX/1000 base-T
Opcionais: USB 2.0, IEEE bidirecional,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Servidor USB para segunda placa de
rede

Protocolo de rede: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambientes Windows®: Windows® 8.1, Windows® Server

2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2, Windows® Server
2016

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

HP-UX: 11.x, 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

Ambientes SAP® R/3®: SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® ou
posterior)

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: A3, A4,
A5, A6, B4, B5, B6
Band. de alimentação manual: A3, A4,
A5, A6, B4, B5, B6

Capacidade de entrada de papel: Máximo: 4 700 folhas
Capacidade de saída de papel: Máximo: 4 000 folhas
Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard:

60 - 300 g/m²
Band. de alimentação manual:
52 - 300 g/m²
Bandeja de duplex: 52 - 256 g/m²
- g/m²

SEGURANÇA

Autenticação: Autenticação Windows®, Autenticação
LDAP, Autenticação básica,
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: 1,78 kW
Modo de prontidão: 43,4 W
Modo de suspensão: Inferior a 0,89 W
TEC (Consumo Elétrico Típico)*: 0,78
kWh

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

OPÇÕES

2 x bandeja de papel de 550 folhas, Bandeja de grande capacidade para
2000 folhas, Bandeja lateral de grande capacidade para 1500 folhas,
Unidade de transporte, finalizador híbrido de 1000 folhas, Finalizador para
3000 folhas com capacidade de agrafagem de 50 folhas, Caixa de correio
com 4 bandejas, Mesa de suporte, Disco rígido (320 GB), Wireless LAN
(IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor USB para segundo interface de rede,
Genuine Adobe ®PostScript®3™, Unidade IPDS, Impressão direta XPS,
Leitor NFC, Unidade de dobragem interna, Sinalizador luminoso

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner: Preto: 51 000 impressões
Rendimento declarado:
Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/
IEC 19752

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

Print Speed

4 700

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


