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Hoge afdrukkwaliteit voor thuis of kleine bedrijven

De vier verschillende A4-printers, de SP 150, SP 150w, SP 150SU en SP 150SUw, zijn perfecte printers

voor thuis en in kleine kantoren. Met de laatste twee modellen is het mogelijk in zwart-wit te kopiëren en

in kleur te scannen. De modellen met Wi-Fi zorgen ervoor dat u rechtstreeks verbinding kunt maken met

de printer via een mobiel apparaat. Daarnaast is elke printer compact, stijlvol en eenvoudig. Op alle

modellen zit twee jaar garantie, het installatieproces is zeer eenvoudig en ze bieden een uitvoer van 22

pagina's per minuut. Dus kies gewoonweg het model dat het beste bij u past en geniet van zijn

betrouwbaarheid, intuïtieve bediening en mooie design.

Eenvoudige bediening

Werkt snel en stil

Compact en stijlvol design

Waar voor uw geld

Gebruikersvriendelijk bedieningspaneel



Betrouwbare werking en gestroomlijnd
design

Eenvoudig te installeren en bedienen

Dit zijn de perfecte printers om de klus te klaren. Ze
hebben geen moeilijke instelprocedures en ook het
installatieproces is zeer eenvoudig. Hierdoor kunt u
zich richten op datgene waar u goed in bent en alle
afdruktaken thuis of op kantoor overlaten aan deze
nieuwkomer. De bediening is zelfs zo intuïtief dat
verschillende bewerkingen via het virtuele
bedieningspaneel op uw computer of mobiele
apparaat kunnen worden uitgevoerd.

Klein van stuk, maar groots in uitvoer

Dankzij het mooie, moderne design hoeft u zich
geen zorgen te maken om ruimte. De kleine
afmetingen zorgen ervoor dat u deze printers
nagenoeg overal kunt plaatsen. Hun kleine
afmetingen wil echter niet zeggen dat ze niet
boordevol handige functies zitten. Beide modellen
zijn ook met Wi-Fi verkrijgbaar, tel daar de
voordelen van het virtuele bedieningspaneel
waarmee u eenvoudig kunt afdrukken, kopiëren en
scannen bij op, evenals het wijzigen van de
instellingen en resolutie.

Een printer die echte meerwaarde
biedt

De alles-in-één cartridge is onze geïntegreerde
oplossing voor kleine kantoren en thuisprinters. En
dat is in uw voordeel, want u vervangt in één keer
alle kritieke onderdelen. Er is geen afzonderlijke
drum of toner, dus u hoeft alleen maar de lege
cartridge te vervangen door een nieuwe alles-in-
één cartridge. Zo simpel is het. Met een uitvoer van
22 pagina's per minuut bent u ook zeker van
voldoende snelheid en is de printer snel weer
beschikbaar voor de volgende taak.

Vertrouw op ons

Met kleine maar significante innovaties, zoals een
kort papierpad, helpen deze printers u om
productiever te werken. Eenvoudig te bereiken
functies zorgen ervoor dat u zonder veel moeite
kunt afdrukken. Dit betekent dat uw workflow altijd
soepel verloopt, ongeacht wat en wanneer u wilt
afdrukken.



SP 150/SP 150SU/SP 150w/SP 150SUw
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN (SP 150, SP 150SU, SP 150w, SP 150SUw)

Opwarmtijd: 25 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: 11 seconden
Continue uitvoersnelheid: 22 pagina's per minuut
Afmetingen (B x D x H): 351/350/351/350 x 266/275/266/275 x

106/137/106/137 mm
Gewicht: 6,5/7,5/6,5/7,5 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT (SP 150SU, SP 150SUw)

Kopieerproces: Laserscannen en elektrofotografisch
afdrukken

Meervoudig kopiëren: Tot 99 kopieën
Resolutie: 600 x 600 dpi

PRINTER

Printertaal: GDI
Afdrukresolutie: Maximum (1200 x 600 dpi)
Interface: USB 2.0

Draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n)
(SP 150w, SP 150SUw)

Mobiel afdrukken: Mopria (SP 150w, SP 150SUw)
Windows® omgevingen: 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, Windows® 10

Mac OS omgevingen: Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Virtueel bedieningspaneel: Computer: Windows, Mac

Smartphone/tablet: Android, iOS (SP
150w, SP 150SUw)

SCANNER (SP 150SU, SP 150SUw)

Scannen: Zwart-wit
Kleur

Resolutie: Standaard: 600 dpi
Standaard: 300 dpi

Origineelformaat: A4
Bestandsindeling: Enkele pagina TIFF, Enkele pagina

JPEG, Enkele pagina PDF, Meerdere
pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: Standaard papierlade(n): A4, A5, A6,
B5, B6

Papierinvoercapaciteit: Standaard: 50 vellen
Maximum: 50 vellen

Papiergewicht: Standaard papierlade(n): 60 - 105 g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximum: 880 W
Vermogen indien in bedrijf: 350 W
Gereed (modus): 50 W of minder
Slaapstand: 1,2 W

VERBRUIKSARTIKELEN

Capaciteit alles-in-één cartridge
(normaal rendement):

Zwart: 700 afdrukken

Capaciteit alles-in-één cartridge
(hoog rendement):

Zwart: 1500 afdrukken

Starter toner: Zwart: 700 afdrukken

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.
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