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Link do produktu: http://dokopiarek.pl/ricoh-sp-c842dn-p-1324.html

Ricoh SP C842DN
Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu
SP C842DN oferuje wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 1 200 x 1 200 dpi, drukując z prędkością 60 stron na minutę. Dodatkowo wyposażona jest w intuicyjny
panel operacyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb. Urządzenie to obsługuje papier o gramaturze do 300 g/m2. Jednocześnie, daje możliwość drukowania
dwustronnego, drukowania na arkuszach banerowych, na papierze o długości do 126 cm. Pozwala również na łączność z urządzeniami mobilnymi. Wyposażona jest
w przeglądarkę internetową, która umożliwia użytkownikom przeglądanie i drukowanie treści z internetu. Szybki czas nagrzewania, pozwala oszczędzić koszty
zużytej energii, dzięki czemu SP C842DN spełnia kryteria zrównoważonego wpływu na środowisko.
Model SP C842DN wyposażony jest w tryb oszczędzania energii, który zmniejsza zużycie energii oraz koszty. Wszystko to powoduje, że zwiększamy efektywność i
zmniejszamy całkowity koszt posiadania. Drukarka ma zminimalizowany wpływ na środowisko i najwyższą w swojej klasie pojemność papieru do 4 700 arkuszy.
•
•
•
•
•

10.1 calowy inteligentny panel operacyjny z intuicyjnym interfejsem
Szybkie przetwarzanie i drukowanie kolorowych dokumentów praz procesor Intel
Opcja wewnętrznego wielokrotnego składania
Duża pojemność papieru do 1 200 arkuszy
Solidna, niezawodna z niskim kosztem posiadania

Prędkość druku: 60 str./min.
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi.
Czas nagrzewania: 20 sekund
Czas wydruku pierwszej strony: 3,1 sekundy (czarny), 4,6 sekundy (full kolor)
Procesror: 1.75GHz (Intel R Atom Processor BayTrail-I)
Pamięć: 2GB w standardzie
HDD w standardzie: 320GB
Interface: Gigabit Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T)
Język druku: PCL5e/c, 6(XL), PostScript3 Emulation, PDF Direct Emulation, Media Print (JPEG/TIFF), PJL, RPCS
Wymiary: 587 x 685 x 864 mm
Waga: 85 kg
Podajniki papieru (standard): kasety na 1100 arkuszy (2 x 550) + podajnik ręczny na 100 arkuszy
Gramatura papieru: 52 - 300 g/m2
APV: 7000 wydruków
MCV: 50000 wydruków
Cyklu duty: 200000 wydruków
Żywotność: 3 000 000 wydruków
Bęben: 60K wydruków
Transfer Unit: 200K wydruków
Fusing Unit: 160K wydruków
Pojemnik na zużyty toner: 80K wydruków
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