Nagy teljesítményű munkacsoportos
nyomtató – megﬁzethető áron

SP 4100NL

Nagy teljesítményű fekete-fehér nyomtatás
Gyorsaság, megbízhatóság, versenyképes költségszint
Ha jó minőségű fekete-fehér lézernyomtatóra van szüksége, az Aﬁcio™SP 4100NL jelenti
Ön számára az ideális megoldást. Ez az nagy teljesítményű eszköz minden nyomtatási
igényt gyorsan teljesít. Havi terhelhetősége 100 ezer oldal, sebessége 31 oldal/perc.
A 400 MHz-es vezérlővel ellátott nyomtató a legkomolyabb feladatokkal is könnyedén
boldogul. Produktív és megbízható hálózati nyomtató, amelynek alacsony összköltsége
kiváló papírkezelési képességekkel párosul. Ideális megoldás kisvállalatok és nagyvállalati
munkacsoportok számára.

• 31 oldal percenként.
• Max. 100 000 oldal/hó.
• Alacsony teljes életciklusra vetített összköltség (TCO).

Egyszerű használat
Az Aﬁcio™SP 4100NL használata és karbantartása is rendkívül egyszerű.
A rendszer automatikusan felismeri az újonnan telepített opciókat.
A távmenedzsment funkció folyamatosan kijelzi a gép állapotát
az összes felhasználó asztali gépén. A Ricoh egyedülálló RPCS™
meghajtóprogramjából egyetlen gombnyomással elindítható a nyomtatás.
A felhasználó dedikált ikon alá mentheti egyedi beállításait, így azokat
csak egyszer kell kiválasztania a gépen.

• Egyszerű használat.
• Egyedülálló „egygombos” nyomtatás.
• Egyedi papírbeállítások.

Minőség és innováció
A Ricoh minden évben jelentős összeget fordít kutatás-fejlesztésre, így
a folyamatos innováció révén folyamatosan élvonalbelio termékeket
kínál ügyfeleinek. Kevés vállalat mondhatja el magáról, hogy a Deming
minőségirányítási díj birtokosa. Az irodai berendezések gyártói közül egyedül
a Ricohnak sikerült két alkalommal is megszereznie ezt az elismerést.
Minden tevékenységünkben minőségre törekszünk. Ez az Aﬁcio™SP 4100NL
nyomtatón is látszik. Tiszta és csendes működése biztosítja a munkahelyi
kényelmet, kis fogyasztása pedig környezetünk megóvásához is hozzájárul.

Megbízható gyártó, nagy érték
Az Aﬁcio™SP 4100NL fejlesztésekor az ügyfeleknek igényeit állítottuk a
középpontba. A nyomtatási megoldás a felső kategóriás eszközök jellemzőit
a megszokott ár töredékéért bocsátja rendelkezésre. Energiatakarékos
üzemmódja 6,5 W alá szorítja a fogyasztást, és ezzel a TCO-t is mérsékli.
A Ricoh tartós használatra tervezi nyomtatóit. Az irodai megoldások globális
piacvezetőjeként garantálja Aﬁcio™ termékei kiváló minőségét és az ágazat
legkiterjedtebb szervizhálózatával rendelkezik.
Minimális fogyasztás: energiatakarékos
üzemmódban kevesebb mint 6,5 W.

• Hasznos funckiók.
• Versenyképes ár.
• Alacsonyabb üzemeltetési ár.

Kivételes papírkezelés jellemzők
Az Aﬁcio™SP 4100NL sokféle papírra nyomtat. A normál és az opcionális
papírtálcák számos papírméretet támogatnak – A4-es formátumig és
130 g/m2 súlyig. A kézi adagoló 162 g/m2 súlyig fogad papírokat. Az intelligens
papírtovábbítás gyorsítja és megbízhatóbbá teszi a nyomtatást. A borítékok
nyomtatását külön boríték-üzemmód támogatja. Opcionális duplex egységgel
a nyomtató automatikus kétoldalas nyomtatásra is képes.

• Sokféle papírtípus.
• Intelligens papírtovábbítás.
• Dedikált boríték-üzemmód.

SP 4100NL

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS ADATOK
Technológia:

SZOFTVERMEGOLDÁSOK
Lézersugaras letapogatás, elektrofotograﬁkus
nyomtatás, kétkomponensű festékpor

Folyamatos nyomtatási sebesség:
31 nyomat/perc
Feléledési idő:

Alapkiépítésben:

DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™
for Admin/Client, Web Image Monitor,
segédprogram Mac rendszerhez, Font Manager 2000

Opció:

Dokumentumkezel™ segédprogramok és
professzionális szoftvermegoldások,
@Remote Service, IPDS/SCS nyomtatás,
Web SmartDeviceMonitor™ 2

Kevesebb mint 12 másodperc

Első oldal elkészítésének ideje:
Kevesebb mint 6,9 másodperc
Méret (szélesség x mélység x magasság):
388 x 450 x 345 mm
Súly:

15,5 kg

Áramforrás:

220-240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás:

Maximum:

Havi terhelhetőség:

PAPÍRKEZELÉS

970 W (központi egység)
990 W (minden opcióval)
Energiatakarékos üzemmódban:
6,5 W alatt (központi egység)
12,5 W alatt (minden opcióval)
100 000 oldal/hó

VEZÉRLŐ
Processzor:

RM5231 400 MHz

Lapleíró nyelv/felbontás:

PCL5e:
PCL6:
RPCS™, Adobe® PostScript® 3™:

Memória:

Alapkiépítésben:
Maximum:

Meghajtóprogramok:

PCL5e, PCL6, RPCS™:
Adobe® PostScript® 3™:

600 x 600 dpi
1 200 x 600 dpi
1 200 x 600 dpi
192 MB
384 MB
Windows®

2000/XP/Server 2003
Windows®

Bemeneti papírkapacitás:

Alapkiépítésben:

Kimeneti papírkapacitás:

250 lap (arccal lefelé)

Papírméret:

Papírtálcák:
Kézi adagoló:

Papírsúly:

Papírtálcák:
Kézi adagoló:
Duplex:

Papírtípusok:

Normál papír, újrahasznosított papír, boríték,
vastag papír, fólia

Maximum:

35 intelli betűtípus
10 true type betűtípus
1 bitmap betűtípus (31 betűtípus letölthető)
136 Adobe® type 1
Adobe® PostScript® 3™:
betűtípusok
Opció:
OCR
Vonalkód

A4/A5
A4-A6
60-130 g/m2
60-162 g/m2
64-105 g/m2

KELLÉKANYAGOK
„All-in-one” cartridge:

Fekete:

7 500 lap1

Az Aficio™SP 4100NL nyomtatót 3 000 lapos1 indulócsomaggal szállítjuk.

OPCIÓK
Belső opciók:

2000/XP/Server 2003
Macintosh 8.6 vagy újabb (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 vagy újabb (natív mód)
Betűtípusok:

500 lapos papírtálca
100 lapos kézi adagoló
1 600 lap

PCL:

Külső opciók:

40 GB-os merevlemez-meghajtó
128/256 MB SDRAM DIMM memória
Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b)
Gigabit Ethernet
Data Overwrite Security Unit
VM-kártya
Tárolókártya
1 db 500 lapos papírtálca2
Borítékadagoló (60 boríték)
Duplex-egység

1 Az ISO/IEC 19752 szabvány szerinti hivatalos festékkapacitás
2 A központi egységhez max. 2 papírtálca csatlakoztatható.

Támogatott környezetek:

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.7/6.0
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 vagy újabb (natív mód)
IBM® System i5™ HPT
SAP® R/3® 3.x vagy újabb
NDPS Gateway
AS/400®, OS/400 Host Print Transform használatával

Csatolók:

Alapkiépítésben:

Opció:

Egyéb jellemző:

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
Kétirányú IEEE 1284
Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b)
USB Host I/F
Gigabit Ethernet

Közvetlen PDF-nyomtatás

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván
érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz!
ISO9001: 2000 tanúsítás
ISO14001 tanúsítás
A termék megfelel az EC ENERGY STAR
szabvány energiahatékonysági irányelveinek.
A Ricoh fontosnak tartja a Föld értékes
természeti erőforrásainak megőrzését. E
szemlélet jegyében ez a brosúra 50%-ban
újrafeldolgozott rostot, 50%-ban pedig
klórmentes fehérített papírpépet tartalmazó,
környezetbarát papírra készült.
A szövegben szereplő márka- és/vagy
terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei.
A termék külső megjelenése és
műszaki adatai külön értesítés nélkül
megváltoztathatók. A termék színe a
valóságban eltérhet a brosúrában ábrázolt
színtől. A brosúrában szereplő képek nem
valódi fotók, ezért apróbb részleteikben
eltérhetnek a terméktől.
Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC
Minden jog fenntartva. Sem jelen brosúra,
sem annak tartalma és/vagy szedésterve nem
módosítható és/vagy adaptálható, másolható
és/vagy illeszthető be más anyagba akár
részben, akár egészben a Ricoh Europe PLC
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
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