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Kompaktowa i ekonomiczna drukarka A4

Atrakcyjna cena i niski całkowity koszt posiadania sprawiają, że SP 3600DN firmy Ricoh to idealna

drukarka dla niskonakładowego i ekonomicznego drukowania. Kompaktowa budowa, czas nagrzewania

tylko 14 sekund oraz drukowanie z prędkością 30 stron na minutę (drukowanie dwustronne 15 stron na

minutę) to tylko niektóre zalety tego urządzenia. SP 3600DN jest bardzo prosta w użyciu i obsłudze.

Obsługuje nośniki, takie jak papier zwykły, gruby lub cienki o gramaturze pomiędzy 52 i 162 g/m², a także

papier powlekany i karty. Dodatkowo w standardzie posiada kasetę na 250 arkuszy, a dodatkowa kaseta

na papier może zwiększyć pojemność o następne 500 arkuszy.

Konkurencyjna cena zakupu

Niskie koszty eksploatacji

Ekologiczna: niski pobór mocy

Kompaktowa: niewielkie rozmiary

Prosta w użyciu: 4-liniowy panel LCD



Proste drukowanie w atrakcyjnej cenie

Przyjazna dla użytkownika

Drukarka SP SP 3600DN została zaprojektowana
tak, aby była przyjemna w obsłudze. 4-liniowy
panel LCD wyświetla jasno i czytelnie wszystkie
instrukcje. Praktyczny i atrakcyjny uchwyt kasety na
papier pomaga sprawnie wymieniać papier.

Ekonomiczna

Atrakcyjna cena i niski koszt posiadania drukarki
SP SP 3600DN sprawiają, że jest to idealne
połączenie dla oszczędnych biur. Wartość zużycia
energii elektrycznej jest jedną z najniższych w tym
sektorze i wynosi 1,4 kWh.

Kompaktowa

Głowica LED zajmuje znacznie mniej miejsca niż
jej odpowiednik - głowica laserowa. SP 3600DN to
drukarka, którą można postawić praktycznie w
każdym miejscu, ponieważ dzięki kompaktowej
budowie zajmuje niewielką powierzchnię.

Rozwiązania biurowe firmy Ricoh

Jeżeli potrzebujesz do swojego cyfrowego biura –
drukarki, kopiarki, faksu, urządzenia
wielofunkcyjnego lub oprogramowania – wszystko
to znajdziesz w szerokiej gamie produktów firmy
Ricoh. Nasze rozwiązania dostosowane są do
specyficznych potrzeb firmy, problemów i wyzwań.
Jeśli szukasz oszczędności kosztów, zwiększenia
wydajności, zwiększenia bezpieczeństwa informacji
lub zmniejszenia wpływu na środowisko,
pomożemy Ci znaleźć odpowiedź. Oferujemy także
kompleksową obsługę posprzedażową.



SP 3600DN
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Technologia: Ledowa
Czas nagrzewania: 14 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

6,5 sekund

Prędkość drukowania: Mono: 30 stron na minutę
Procesor: 500 MHz
Pamięć: Standard: 256 MB

Maksymalnie: 256 MB
Cykl duty: 50 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne: Automatyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 370 x 392 x 268 mm
Waga: 14,5 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

Język drukarki: Standardowo: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

Rozdzielczość drukowania: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1,200 x
1,200 DPI

Czcionki: PCL (45 czcionek, Czcionki
międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3
(136 czcionek)

Interfejs: Standardowo: USB 2.0Karta sieciowa
10 base-T/100 base-TX

Protokół sieciowy: TCP/IP
Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

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

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X Native v10.6 lub
nowszy

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: A4
A5
A6
B5
B6

Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 350 arkuszy
Maksymalnie: 850 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 125 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: 52

- 162 g/m²
Opcjonalna kaseta na papier: 52 - 162
g/m²
Taca ręczna: 52 - 162 g/m²
Dupleks: 52 - 162 g/m²

Pojemność nośników: Papier zwykły, Papier średnio gruby,
Papier gruby, Papier ekologiczny,
Papier kolorowy, Papier firmowy,
Papier z nagłówkiem, Papier cienki,
Papier na etykiety, Koperty, Folia
przezroczysta

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 989 W
Tryb oszczędzania energii: 1 W

OPCJE

1 x 250-arkuszowa kaseta na papier, 1 x 500-arkuszowa kaseta na papier

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Zestaw startowy: Czarny: 1 500 wydruków
Wydajność zespołu
światłoczułego (PCU):

Czarny: 20 000 wydruków

Toner cartridge (regular yield): Czarny: 3 000 wydruków
Toner cartridge (high yield): Czarny: 6 000 wydruków

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2015 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.ricoh.pl


