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Kostenbesparend printen op A4

Dankzij zijn lage exploitatiekosten is Ricoh’s prestatiegerichte SP 4510DN zwart-wit A4-printer geschikt

voor de kleinste budgetten. Deze machine print 40 pagina's per minuut met een resolutie van 1200 x

1200 dpi. Zo bent u verzekerd van een mooie en consistente afbeeldingskwaliteit. Hij is eenvoudig in het

onderhoud en gebruik en verwerkt papier van 52 tot 162 g/m². Tot slot biedt deze machine de volgende

productiviteitsverhogende functies: standaard dubbelzijdig printen en Smart Device Print (printen via

smartphones/tablets).

Lage exploitatiekosten

Kosteneffectief: laag stroomverbruik

Ruimtebesparend: kleine afmetingen

Hoge productiviteit: snel printen met 40 pagina's per minuut

Bespaart kosten en tijd dankzij standaard dubbelzijdig printen



Voldoet aan uiteenlopende printbehoeften
en beperkt kosten tot een minimum

Op zoek naar een printer met een lage
kostprijs per pagina?

Dan bent u bij deze printer aan het juiste adres.
Deze printer biedt namelijk een perfect combinatie
van een lage aanschafprijs en een lage kostprijs
per pagina. De SP 4510DN is daarom ideaal voor
kleine tot middelgrote kantoren met een beperkt
budget. De werkingskosten zijn ook laag, waardoor
deze printer de beste koop is voor dit type
kantooromgeving.

Zeer compact

Een LED-printkop neemt veel minder ruimte in
beslag als een laserprintkop. Daarom heeft de SP
4510DN kleine afmetingen, zodat u de printer
nagenoeg overal kunt neerzetten omdat hij zo
weinig ruimte in beslag neemt.

Altijd en overal printen

U kunt documenten rechtstreeks vanaf uw iOS- of
Android-toestel op de SP 4510DN printen. Met
Smart Device Print kunt u PDF-documenten,
teksten op een klembord en JPG- of PDF-
bestanden printen vanuit verschillende
toepassingen.

Complete werkplekinrichting

Wat voor apparatuur u ook nodig heeft voor uw
kantoor - een printer, kopieerapparaat, fax,
multifunctional of software - u vindt ongetwijfeld de
juiste oplossing in Ricoh's uitgebreide portfolio.
Onze oplossingen zijn afgestemd op
bedrijfsspecifieke behoeften, problematieken en
uitdagingen. Of u nu op zoek bent om kosten te
besparen, uw productiviteit te verbeteren, uw
informatie beter te beveiligen of uw impact op het
milieu te verminderen, wij kunnen u helpen.
Bovendien leveren wij na de installatie een
uitstekende service.



SP 4510DN
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd: 17 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: 5 seconden
Afdruksnelheid: 40 pagina's per minuut
Geheugen: Standaard: 512 MB

Maximum: 1536 MB
Harde schijf: 320 GB (Optie)
Bedrijfscyclus: 150.000 afdrukken per maand
Dubbelzijdig: Ja
Afmetingen (B x D x H): 370 x 392 x 306 mm
Gewicht: 14 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

PRINTER

Printertaal: Standaard: PCL5e, PCL6, Adobe®,
PostScript® 3™, PDF rechtstreeks
afdrukken
Optie: XPS, IPDS

Afdrukresolutie: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Lettertypen: PCL (45 lettertypen, Internationale

lettertypen: 13 Intellifonts), PS3 (136
lettertypen)

Interface: Standaard: USB 2.0, USB-
hostinterface, Gigabit Ethernet
Optie: Bidirectioneel IEEE 1284,
Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Netwerkprotocol: TCP/IP, IPX/SPX (Optie)
Windows® omgevingen: Windows® XP, Windows® Vista,

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

Mac OS omgevingen: Macintosh OS X versie 10.5 of later
Novell® Netware® omgevingen: Versie 6.5 (Optie)

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: A4
A5
A6
B5
B6

Papierinvoercapaciteit: Standaard: 600 vellen
Maximum: 1600 vellen

Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 250 vellen
Papiergewicht: 52 - 162 g/m²
Papiercapaciteit: Normaal papier, Dik papier,

Gerecycled papier, Gekleurd papier,
Briefpapier, Voorbedrukt papier, Dun
papier, Speciaal papier

BEVEILIGING

Verificatie: LDAP-verificatie,
Gebruikerscodeverificatie, 802.1.x-
verificatie via kabel

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximum: 1110 W
Timer energiespaarstand: 1 W

OPTIES

Papierlade van 2 x 250 vellen, Papierlade van 2 x 500 vellen, Harde schijf
(320 GB), RAM (1,5 GB), Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), VM-kaart, Netware, IPDS-eenheid, Rechtstreeks
afdrukken via XPS

VERBRUIKSARTIKELEN

Starter toner: Zwart: 6000 afdrukken
Rendement fotogeleidereenheid: Zwart: 20.000 afdrukken
Tonercartridge (normaal
rendement):

Zwart: 3000 afdrukken

Tonercartridge (hoog
rendement):

Zwart: 6000 afdrukken

Toner cartridge (ultra high yield): Black: 12.000 prints

Calculatiemethode voor rendement van verbruiksartikelen: ISO/IEC
19752.
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001-, ISO14001- en
ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of
productnamen zijn
handelsmerken van hun
bijbehorende eigenaren.
Specificaties en uiterlijke
vormgeving kunnen worden
gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
De kleur van het feitelijke
product kan afwijken van de
kleur die is afgebeeld in de
brochure. De afbeeldingen in
deze brochure zijn geen
echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.
Copyright © 2015 Ricoh
Europe PLC. Alle rechten
voorbehouden. Deze
brochure, de inhoud en/of lay-
out ervan mag niet worden
gewijzigd en/of aangepast,
gedeeltelijk ofgeheel worden
gekopieerd en/of opgenomen
in andere werkstukken zonder
de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Ricoh
Europe PLC.www.ricoh.nl


