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Obtenha grandes resultados em pouco espaço ocupado
Procurando um equipamento em cores robusto, com conectividade em rede sem fio para sua pequena empresa?
Não procure mais, depois da Impressora Multifuncional (MFP) em Cores SP C262SFNw e da Impressora em Cores
SP C262DNw da RICOH, de 21 páginas por minuto (ppm). Estes equipamentos oferecem alta produtividade, em
pouco espaço ocupando, com tecnologia Ricoh, que proporcionará anos de operação confiável e a qualidade superior de imagens que seus colaboradores e clientes exigem. A SP C262DNw e a SP C262SFNw imprimem documentos profissionais em cores e são suficientemente compactas para caber em lugares onde o espaço é limitado --inclusive sobre uma escrivaninha de escritório domiciliar, sob uma caixa registradora de loja de varejo ou em mesa
lateral, na área de recepção. Com certificação ENERGY STAR® e classificação EPEAT® Silver*, é possível reduzir os
custos de energia e de recursos.
*A classificação EPEAT Silver é aplicada somente nos EUA.

Ofereça mais recursos com um MFP compacto
A SP C262SFNw oferece recursos de grande empresa para sua empresa de
pequeno porte ou equipe de trabalho, incluindo um painel com tela de toque colorida de 4,3" com impressão, cópia, digitalização e fax prontamente
disponíveis. Aumente sua produtividade com velocidades de impressão e
cópia até 21 ppm e uma produção profissional de até 2400 x 600 dpi.
Compartilhe documentos instantaneamente com digitalização para e-mail e
digitalização para pastas de rede e poupe dinheiro reduzindo o consumo de
papel. Envie documentos via fax de modo mais conveniente com o Fax Super G3, que lhe permite armazenar até 200 discagens rápidas. Use Internet
Fax para tornar o envio e recebimento de fax tão simples como um e-mail --ótimo para compartilhar documentos rapidamente em seu computador.
Além disso, com a possibilidade de encaminhar em vez de imprimir faxes,
você pode encaminhá-los diretamente para contas de e-mail, a fim de economizar mais papel e reduzir a desordem.

Gerencie com facilidade trabalhos da
impressora e do MFP
Mesmo sob as pressões de última hora para produzir documentos em preto e
branco para a uma reunião da empresa ou documentos coloridos de qualidade profissional para um cliente, você estará confiante, por saber que pode
concluir trabalhos com facilidade e rapidez. Com um tempo de recuperação
inferior a 30 segundos e um tempo de primeira impressão em torno de 14
segundos, quando precisar executar uma tarefa, seu equipamento estará
pronto para começar, quando você estiver. Além disso, você pode registrar
até 12 de seus trabalhos favoritos utilizando a tela de toque da SP C262SFNw
para trazê-los rapidamente, a fim de realizar tarefas em seu MFP com maior
rapidez ainda. A alta produtividade de 21 ppm de ambos os equipamentos
permite voar com os trabalhos, e o processador de alto desempenho acrescenta eficiência, permitindo o envio de diversos trabalhos de impressão simultaneamente para o equipamento.

Mais flexibilidade, conveniência e mobilidade
Há diversos modos de economizar tempo imprimindo ou digitalizando a partir
de dispositivos móveis. Por exemplo, a etiqueta de Comunicação por Proximidade de Campo (NFC) na frente da impressora ou MFP permite executar tarefas por dispositivos AndroidTM --- trabalhar mais depressa tocando a etiqueta
NFC com o smartphone para imprimir com o app Smart Device Connector da
RICOH, ou digitalizar documentos facilmente com o app de digitalização da
RICOH SP C260. Além disso, navegar pelas tarefas e gerenciar configurações
pela amigável tela de toque colorida de 4.3 da SP C262SFNw, ou pelo painel
em LCD de 2 linhas da SP C262DNw podem economizar até mais tempo.

Melhore as comunicações e reduza custos
Economize e aumente a produtividade
Nossas impressoras série SP C262 têm preços competitivos e com a
funcionalidade e confiabilidade delas, suas economias aumentarão. O
Alimentador de Originais de Passada Única (SPDF) na SP C262SFNw
comporta 50 folhas e permite digitalizar simultaneamente ambos os
lados de um original, para poupar tempo. Você pode também usar a
Cópia de ID, para copiar cédulas de identidade de dois lados, cheques
e outros documentos pequenos, em menos etapas, para acrescentar
mais eficiência. Além disso, a série SP C262 vem com impressão duplex, para ajudar a reduzir ainda mais o consumo de papel. Os dois
modelos têm um baixo custo médio por página (CPP), ajudando a
reduzir os custos operacionais.

Cause impacto com documentos de alta qualidade
Produza documentos nítidos e fáceis de ler e melhore as comunicações
empresariais. Com produção em cores de alta qualidade, você pode
reduzir as idas à loja de cópias, produzindo internamente materiais para
reuniões. Suas propostas, contratos e cartas comerciais sairão vívidas e
límpidas e você pode acrescentar um toque profissional imprimindo
papéis timbrados e logotipos coloridos da empresa. Você pode também
imprimir em grande variedade de mídia --- incluindo documentos tamanho carta, tamanho ofício, envelopes, recibos de clientes e muito mais.
Além disso, com bandejas de papel opcionais e capacidade de até 751
folhas, você pode economizar tempo indo menos a seu equipamento
para reabastecer de papel.

Ajude a proteger dados e desfrute novos
modos de economizar
Agregue mais valor acrescentando restrições com códigos de usuários,
tais como limitar as funções de impressão, para economizar toner. A SP
C262SFNw lhe oferece ainda mais controle sobre custos operacionais,
permitindo restringir usuários de executar funções adicionais, como
cópia colorida. Além disso, com o recurso Impressão Bloqueada, você
pode estabelecer que usuários insiram um código de acesso de 4 a 8
dígitos, para liberar um trabalho --- ajudando a garantir que documentos não fiquem expostos na impressora ou MFP. Isso também auxilia a
reduzir o consumo de papel e a manter informações importantes em
segurança.

Para ver na Internet características detalhadas de nossos produtos
multifuncionais, acesse www.ricoh-usa.com/products

RICOH SP C262DNW/SP C262SFNW
ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Especificações da Máquina
RICOH SP C262SFNw
RICOH SP C262DNw
Configuração
Tecnologia
Cores/PB
Processo de Impressão
Tipo do Toner
Velocidade de Impressão
em Cores (Carta)
Volume Mensal Máximo
Regime de Pico Máximo
Mensal
Tempo Saída da 1ª Página
Tempo de Recuperação do
Modo Repouso
Resolução de Impressão
Capacidade Padrão de
Papel
Capacidade Máx. de Papel
Capac. Pdr. de Produção
Tmanhos de Papel
Suportados
Gramaturas de Papel
Suportadas
Tipos de Papel Suportados
Duplex
Dimensões (L x P x A)
Peso
Consumo de Energia

Consumo Típico de
Eletricidade (TEC)
Energia Elétrica
ENERGY STAR
EPEAT

Especificações da Impressora

Código (PN) 408139
Código (PN) 408137
De Mesa
LCD
Em cores
Impressão eletrofotográfica
Toner Revelador monocomponente
seco
21 ppm
3.000 impressões
65.000 impressões
14 segundos
29 segundos
Até 2400 x 600 dpi
Bandeja de 250 flhs. + Bandeja de
Alimentação Manual de 100 flhs.
751 folhas
150 folhas
Bandeja de Papel Padrão:
90 x 148 mm a Ofício
Bandj. de Alimentação Manual:
90 x 148 mm a Ofício
Todas as Bandejas: 60 a 160 g/m²
Duplex: 60 a 90 g/m²
Fino, Grosso, Comum, Reciclado, em
Cores, Timbrado, Resma, Cartão,
Etiquetas
Automático (Padrão)
400 x 450 x 320 mm
23,8 kg
SP C262SFNw: 1300W (Máximo)
450W (Imprimindo) 1,3W (Modo
Repouso)
SP C262DNw: 1300W (Máximo) 450W
(Imprimindo) 1,2W (Modo Repouso)
SP C262SFNw: 1,5 kWh/semana
SP C262DNw: 1,4 kWh/semana
120V, 60Hz, 11A
Certificada
Prata

Velocidade do Processador
Memória (Pdr./Máx.)
Linguagens da Impressora
Tipo de Conexão

Fontes Suportadas
Protocolos de Rede
Utilitários de Gestão de
Equipamento
Sistemas Operacionais
Suportados
Impressão Móvel

Até 2400 x 600 dpi
Alimentador de Originais de Passada
Única (SPDF)
50 folhas
140 x 140 mm a Ofício
52 a 105 g/m²
A5 (meio-Carta) a Ofício
99 cópias
50, 65, 78, 93, 129, 155, 200, 400%
25 a 400% em incrementos de 1%

Recursos da Copiadora

Ajuste da Densidade da Imagem (manual somente: 5 níveis),
Modo Cópia (Texto/Foto/Misto), Ajuste do Equilíbrio de Cores,
Cópia Combinada (2-em-1, 4-em-1 via ADF somente), Cópia
Duplex, Cópia de Cédula de ID (2 em 1), Cópia pela Memória,
Modo Foto, Alceamento Eletrônico (alceamento, somente ADF)

Windows Vista, 7, 8.1, 10
Server 2008/R2, Server 2012/R2
Macintosh: OS X 10.9 10.12,
Linux e Filtro Unix
Mopria , RICOH Smart Device
Connector App (só para impressão)
RICOH SP Série C260 Series Scan App
(só para digitalização)

Recursos de Impressão
Quantidade definível de 1 a 999, Alceamento, Pontilhamento,
Duplex, Não Imprimir Páginas em Branco, Capa Dianteira, Impressão Layout/Várias em Uma, Locked Print, Impressão por Dispositivo
Móvel, Reduzir/Ampliar Impressão, Girar Impressão, Códigos de
Usuário, ID de Usuário, Marcas D'água.

Especificações de Digitalização somente SP C262SFNw
Resoluções do Scanner

Velocidade da Digitalização (Carta)
Tamanho do Vidro
Tamanho Máximo da
Digitalização
Modos de Digitalização
Formatos de Arquivos
Modos Digitalizar-para

Especificações de Cópias (somente SP C262SFNw)
Resolução de Cópia
Tipo do Alimentador de
Originais
Capacidade do Alimentador de Originais
Tamanho do Original no
Alimentador de Originais
Gramatura do Papel no
Alimentador de Originais
Tamanho Máximo do
Original
Quantidade Máxima de
Cópias
Escalas de Ampliação e
Redução Pré-definidas:
Escalas de Zoom

SP C262SFNw: 400 MHz
SP C262DNw: 350 MHz
256 MB de RAM padrão / máxima
PCL6/5c, Emulação de PostScript 3
Ethernet 10/100Base-TX
LAN Sem Fio IEEE 802.11 b/g/n
USB 2.0 Alta Velocidade Tipo B
USB 2.0 Alta Velocidade Tipo A (para
PictBridge, Digitalizar p/ pendrives USB)
80 Fontes PCL/PS
TCP/IP, IPP, Bonjour
@Remote, Web Image Monitor

Em Cores e PB a até 600 x 600 dpi
(SPDF), 1200 x 1200 dpi (pelo Vidro)
PB até 20 ipm
Em Cores até 12 ipm
Até 216 x 297 mm
Até Ofício (SPDF)
Até 216 x 297 mm (pelo Vidro)
Em Cores, PB e escala de Cinzas JPEG
página única
TIFF de Página Única/Multipágina
PDF de Página Única/Multipágina
Digitalizar-para-email
Digitalizar-para-Pasta (SMB/FTP)
Digitalizar-para-USB

Recursos de Digitalização
Digitalizar para E-mail, Digitalizar-para-Pasta, Digitalizar-paraUSB, TWAIN de Rede/ Digitalização WIA para Windows, Digitalização ICA para Macintosh, Digitalização SANE para Linux

Recursos Padrão do Fax

Rediscagem Automática, Resposta Automática (3 a 5 toques),
Recepção Automática/Manual/Substituta/Autorizada, Interface
para Secretária Eletrônica (FAX/TAD), Modo Correção de Erro,
Códigos de Usuário, Transmissão pela Memória/Imediata, Ajuste
da Resolução, Difusão em Série (100 locais), Suavizamento,
Temporizador Noturno, Internet Fax, LAN Fax, PC Fax (somente
Windows), Modo Somente Fax, Modo Fax/Tel Manual, Modo
Fax/Tel Automático, Modo Fax/TAD

Recursos de Segurança

Segurança de Rede Local sem Fio - WEP, WPA, WPA2, Locked Print
(Impressão Bloqueada), Restrições de Usuário IPsec

Opcionais de Hardware

Unid. de Alimentação de Papel TK1220
Capacidade de Papel:
Tmanhos de Papel Suportados:
Gramaturas de Papel Suportadas:
Dimensões (L x P x A):
Peso:

Suprimentos e Rendimentos

Cartucho de Impressão
Preto SP C252HA
Cartucho de Impressão
Ciano SP C252HA
Cartucho de Impressão
Magenta SP C252HA
Cartucho de Impressão
Amarelo SP C252HA
Garrafa de Resíduos de
Toner SP 220

Velocid. de Digitalização
do Fax c/SPDF
Velocidade do Modem
Métodos de Compressão
do Fax
Tamanho da Memória
SAF
Velocidade de Transmissão
Discagens Rápidas/
Automáticas

6.500 págs.* Código (PN) 407653
6.000 págs.* Código (PN) 407654
6.000 págs.* Código (PN) 407655
6.000 págs.* Código (PN) 407656
25.000 págs. Código (PN) 406043

*Valores dos rendimentos declarados de acordo com a ISO/IEC
19798.
Os rendimentos reais podem variar com base nas imagens impre ssas e em outros fatores.
A Ricoh SP C262SFNw e a SP C262DNw vêm com toner inicial, que
rende 1.000 páginas (ISO/IEC 19798).
Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar
peças e suprimentos originais Ricoh.

Garantia

As Ricoh SP C262SFNw e SP C262DNw têm garantia contra defeitos
por um período de um ano a partir da data da compra. Os
suprimentos estão cobertos por garantia por um período de 90
dias a partir da data da compra ou até que sejam consumidos, o
que ocorrer primeiro. Consulte os documentos da garantia
enviados com o produto, para mais detalhes.

Especificações do Fax - somente SP C262SFNw

Resolução do Fax

Código (PN) 407890
500 folhas
Carta, A4
52 a 162 g/m²
39,98 x 44,98 x 12,7cm
4kg.

Modo Padrão: 200 x 100 dpi Modo
Detalhado/Foto: 200 x 200 dpi
Menos de 20 spm (Carta)
33,6 Kbps c/ Red. Automática de
Velocidade
MH, MR, MMR, JBIG
2MB (Aprox. 100 páginas com base no
Padrão de Teste ITU-T No 1, modo
Padrão)
G3: 3 segundos por página (Compressão JBIG)
20 Discagens Rápidas
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