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Simplicidade e nitidez. Equipamento concebido
para pequenos espaços.
Se procura uma impressora rápida e fiável, pronta a imprimir quando precisar, a Ricoh SP C360DNw é a
resposta. Esta compacta impressora LED A4 a cores foi concebida para pequenas equipas que precisem
de um conveniente acesso a impressão em ambientes empresariais. A SP C360DNw é fácil de instalar e
simples de utilizar; além disso, como a operação é totalmente feita a partir da parte frontal, encaixa em
espaços exíguos. E se é qualidade de imagem e precisão que procura, esta impressora LED produz
resultados nítidos a um preço atrativo.
Design compacto com operação totalmente frontal para instalação e acesso fáceis
Impressão a 30 ppm e uma rápida velocidade de primeira cópia, resultando numa elevada produtividade
Ligação de rede pronta de fábrica e conetividade simplificada
Amiga do ambiente com um baixo valor TEC e um baixo consumo de energia, inferior a 1w em modo de
suspensão
Oferece segurança avançada com função de impressão bloqueada para proteger documentos confidenciais de
acessos não autorizados

Um equipamento robusto e compacto para
um local de trabalho atarefado
Velocidade aliada a qualidade de impressão
Com a sua tecnologia LED, a SP C360DNw oferece qualidade e
nitidez a uma elevada velocidade de impressão, permitindo que
um ficheiro de 1200 dpi imprima à mesma velocidade que 600 dpi.
Com uma velocidade de primeira impressão de 7,2 segundos a
preto e branco e 8,6 segundos a cores, este fiável e robusto
equipamento foi concebido para ser veloz.

Funcionalidade na ponta dos dedos
Com uma operação intuitiva graças ao seu visor LCD de 4 linhas
inclinável, a SP C360DNw oferece uma prática vista de funções
úteis como o estado da rede e dos consumíveis. E com um botão
WiFi Direct no painel, não poderia ser mais simples ligar os seus
dispositivos móveis.

Elimine a complexidade
Instale e comece a imprimir sem precisar de suporte IT. A SP
C360DNw é fornecida com um assistente de instalação, que
elimina a necessidade de percorrer processos complexos. A
ligação WiFi é standard, pelo que ligará à rede antes de conseguir
dizer "plug and play".

Continue a imprimir mesmo em deslocação
A SP C360DNw suporta Mopria, AirPrint e Google Cloud Print,
pelo que está pronta a imprimir a partir de uma panóplia de
dispositivos móveis. Basta ligar o seu dispositivo à impressora
através da tag NFC incorporada e premir o botão WiFi Direct para
iniciar a transmissão de dados. Pode também imprimir diretamente
a partir de uma unidade USB.

SP C360DNw
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

SUPORTES DE PAPEL

GERAL

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

Tecnologia:

LED

Tempo de aquecimento:

20 segundos

Velocidade da primeira cópia:

Cor integral: 8,6 segundos
P&B: 7,2 segundos

Velocidade de impressão:

Cor integral: 30 páginas por minuto
P&B: 30 páginas por minuto

Capacidade de saída de papel:

Máximo: 200 folhas

CPU:

88PA6270 (1,2GHz)

Gramagem do papel:

Memória:

Standard: 512 MB
Máximo: 512 MB

Bandeja(s) de papel standard:
56 - 220 g/m²
Band. de alimentação manual:
56 - 220 g/m²
- g/m²

Suportes de impressão:

Papel normal, Papel de espessura
média, Papel grosso, Papel reciclado,
Papel de cor, Papel timbrado, Papel
pré-impresso, Papel fino, Papel
especial, Papel de etiqueta,
Envelopes, Bond, Cartolina, Papel
revestido, Papel brilhante

Capacidade de entrada de papel: Máximo: 850 folhas

Capacidade de pico de trabalho: 75 000 impressões por mês
Duplex:

Sim

Dimensões (L x P x A):

400 x 515 x 360 mm

Peso:

32 kg

Fonte de alimentação:

220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESSORA
Linguagem da impressora:

Standard: PCL5c, PCL6, Emulação
PostScript® 3™, Emulação PDF
Direct

Resolução de impressão:

600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi
interpolados, 600 x 2400 dpi
interpolados, 1200 x 1200 dpi

Tipos de letra:

PCL, Emulação PS3 (Tipos de letra
internacionais: 13 Intellifonts, 80 Tipos
de letra Roman)

Interface:

Standard: USB 2.0, Wireless LAN
(IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10
base-T/100 base-TX/1000 base-T,
USB 2.0 Host

Capacidade de impressão móvel: Apple AirPrint™
Mopria
Google Cloud Print
NFC
Ricoh Smart Device Print & Scan
Ricoh Smart Device Connector

ECOLOGIA
Consumo de energia:

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

SOFTWARE
@Remote
Device Manager NX Lite
Device Manager NX Accounting
Device Manager NX Pro
Device Manager NX Enterprise

Protocolo de rede:

TCP/IP

Ambientes Windows®:

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003R2,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

OPÇÕES

Ambientes Mac OS:

Macintosh OS X v10.9 ou posterior

Cartucho de toner inicial:

Ambientes UNIX:

UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux
IBM® AIX

Ambientes SAP® R/3®:

SAP® R/3®, SAP® R/4®

Outros ambientes suportados:

NDPS Gateway
AS/400® utilizando OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries

Máximo: 1,2 kW
Modo de prontidão: 60 W
Modo de suspensão: Inferior a 1 W
TEC (Consumo Elétrico Típico)*: 1,23
kWh

1 x bandeja de papel de 250 folhas, 1 x bandeja de papel de 500 folhas

CONSUMÍVEIS
Preto: 2 500 impressões
Ciano: 1 500 impressões
Magenta: 1 500 impressões
Amarelo: 1 500 impressões

Duração do PCU:

Preto: 15 000 impressões
Ciano: 12 000 impressões
Magenta: 12 000 impressões
Amarelo: 12 000 impressões

Cartucho de toner (duração
standard):

Preto: 2 500 impressões
Ciano: 1 500 impressões
Magenta: 1 500 impressões
Amarelo: 1 500 impressões

Cartucho de toner (longa
duração):

Preto: 7 000 impressões
Ciano: 5 000 impressões
Magenta: 5 000 impressões
Amarelo: 5 000 impressões

Método de medição da
durabilidade dos consumíveis:
ISO/IEC 19798

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu fornecedor local.

www.ricoh-europe.com

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.

