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A impressora a cores concebida para um
desempenho completo
Se tivesse de criar a impressora a cores perfeita para o seu escritório, seria a Ricoh SP C440DN. Esta
inovadora impressora possui várias funcionalidades que lhe permitem poupar tempo e dinheiro. Mas as
vantagens da sofisticada SP C440DN não se ficam por aqui! Precisa de proteger os dados da sua
empresa e a SP C440DN tem uma vasta gama de funções de segurança avançadas para manter a sua
informação segura. Para atingir as suas metas ecológicas, a SP C440DN possui funcionalidades que
reduzem a pegada de carbono. E, no exigente ambiente de negócios de hoje em dia, não terá de ficar à
espera das suas impressões graças a uma velocidade de impressão de 40 ppm.
Proteja os seus dados com funções de segurança avançadas
Poupe dinheiro e reduza o consumo de energia com um funcionamento de 4.3 kWh
Atinja as suas metas ambientais com funcionalidades ecológicas
Dê resposta às suas necessidades de impressão com opções de suportes de impressão flexíveis
ECOnomy Color significa que pode imprimir a cores sem se preocupar com os custos

Funções avançadas que reduzem custos
e poupam tempo
Segurança da rede poupa dinheiro e
protege a informação

Opções flexíveis para todas as suas
impressões

A sofisticada impressora SP C440DN está
disponível com uma opção que permite imprimir a
cores a partir de uma rede interna restrita e de uma
rede geral de escritório. Isto significa que poupa
nos custos de fornecer impressoras separadas, ao
mesmo tempo que protege os dados sensíveis.
Utilizar uma SP C440DN em vez de dois
equipamentos poupa espaço de escritório e reduz
custos de energia.

Dê resposta a todas as suas necessidades de
impressão graças à maior flexibilidade de suportes
de impressão e à capacidade máxima de 2300
folhas da SP C440DN. Pode agora produzir
etiquetas e folhetos a cores, eliminando a
necessidade de dispendiosos recursos externos
para a impressão de trabalhos, poupando assim
dinheiro.

Baixo consumo de energia reduz
custos
Aumente a eficiência da sua organização com um
temporizador automático e o ECO night sensor
para reduzir os custos de consumo de energia. Um
modo de suspensão de consumo de energia ultra
reduzido utiliza menos de 1 Watt de energia
baixando ainda mais os custos. Não conseguirá
melhor relação qualidade/preço, pois esta
combinação de funcionalidades eficientes fazem
com que a SP C440DN tenha o mais reduzido
custo total de propriedade da sua classe.

Impressão de baixo custo com
ECOnomy Color
ECOnomy Color reduz significativamente os custos
em comparação com a impressão com cor integral.
Contrariamente ao modo Rascunho, o ECOnomy
Color produz impressões com uma qualidade de
impressão de texto nítida e impecável em todas as
alturas. E, com uma velocidade de impressão de
40 ppm, a sua organização poderá beneficiar de
um eficiente fluxo de trabalho de gestão de
documentos. Utilizando a opção XPS Direct Print,
pode até imprimir diretamente de um PC ou de
dispositivo USB sem driver para uma maior
flexibilidade.

SP C440DN
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

SUPORTES DE PAPEL

Tecnologia:

Laser

Tempo de aquecimento:

46 segundos

Velocidade da primeira cópia:

Cor integral: 15 segundos
P&B: 10 segundos

Velocidade de impressão:

Cor integral: A4 (40 páginas por
minuto), Duplex A4 (40 páginas por
minuto)
P&B: A4 (40 páginas por minuto),
Duplex A4 (40 páginas por minuto)

CPU:

RM7035: 533 MHz

Memória:

Standard: 1 GB
Máximo: 1 GB

Disco rígido:

Opcional: 320 GB

Capacidade de pico de trabalho: 150 000 impressões por mês
Duplex:

Sim

Dimensões (L x P x A):

444 x 658 x 490 mm

Peso:

57 kg

Fonte de alimentação:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: A4, A5,
A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter,
Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16
KAI
Band. de alimentação manual: A4, A5,
A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter,
Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16
KAI
Capacidade de entrada de papel: Standard: 550 folhas
Máximo: 2 300 folhas
Band. de alimentação manual: 100
folhas
Capacidade de saída de papel:

Máximo: 500 folhas

Gramagem do papel:

Bandeja(s) de papel standard: 52 - 220
g/m²
Band. de alimentação manual: 52 256 g/m²

Suportes de impressão:

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

IMPRESSORA
Linguagem da impressora:

Standard: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF, Impressão
direta de PDF
Opcionais: XPS, IPDS, PictBridge

Resolução de impressão:

600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi

Tipos de letra:

PCL (45 tipos de letra, Tipos de letra
internacionais: 13 Intellifonts), IPDS
(108 tipos de letra), PS3 (136 tipos de
letra)

Interface:

Standard: USB 2.0, Slot SD, Ethernet
10 base-T/100 base-TX, Gigabit
Ethernet
Opcionais: IEEE bidirecional, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de
rede adicional (2.ª porta)

Protocolo de rede:

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Ambientes Windows®:

Windows® Vista, Windows® 2000,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2003, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012R2

Ambientes Mac OS:

Macintosh OS X v10.7 - v10.10

Ambientes UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Ambientes SAP® R/3®:

SAP® R/3®

SEGURANÇA
Autenticação:

Autenticação Windows®, Autenticação
LDAP, Autenticação básica,
Autenticação por código de utilizador,
Autenticação 802.1.x

ECOLOGIA
Consumo de energia:

Máximo: 1 650 W
Potência de operação: Impressão a
preto e branco (759 W), Impressão a
cores (771 W)
Modo pronto: 157 W
Modo de suspensão: 0,66 W
TEC (Consumo Elétrico Normal): 4,3
kWh

SOFTWARE
Standard:

Web Image Monitor

Opcional:

SmartDeviceMonitor, Remote
Communication Gate S Pro

OPÇÕES
3 x bandeja de papel de 550 folhas, Mesa de suporte, Armário inferior,
Mesa alta, Disco rígido (320 GB), IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN
(IEEE 802.11a/b/g/n), VM Card, Pictbridge, Unidade IPDS, Impressão
direta XPS, NIC2 Port, Font SD card

CONSUMÍVEIS
Capacidade do toner:

Preto: 21 000 impressões
Ciano: 24 000 impressões
Magenta: 24 000 impressões
Amarelo: 24 000 impressões

Cartucho de toner inicial:

Preto: 3 000 impressões
Ciano: 3 000 impressões
Magenta: 3 000 impressões
Amarelo: 3 000 impressões

Rendimento declarado:

Valor de rendimento declarado de
acordo com a ISO/IEC 19798

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

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 © 2015 Ricoh
Europe PLC. Todos os
direitos reservados. Este
catálogo, os seus conteúdos
e/ou formatação não podem
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adaptados, copiados
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trabalhos sem a prévia
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parte da Ricoh Europe PLC.

