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Betaalbaar, efficiënt en flexibel
De SP C340DN is een snelle A4 kleurenprinter die de eisen van het midden- en kleinbedrijf overstijgt.
Bovendien maken de lage opstartkosten en de mogelijkheid om veel, snel en efficiënt af te drukken de
SP C340DN tot een aantrekkelijke printer voor u. Door de printer uit te breiden met innovaties zoals Wi-Fi
Direct (optioneel), waarmee u vanaf een smartphone of tablet kunt afdrukken zonder verbinding te maken
met een netwerk, kunt u uw workflows optimaliseren. En daarbij dragen ook de snelle netwerkverbinding,
de reeks papiercapaciteiten en verwerkingsmogelijkheden bij aan de efficiëntie en productiviteit van uw
bedrijf.
Mobiel afdrukken met Ricoh-apps, AirPrint en Wi-Fi Direct (optioneel)
High-speed processor versnelt het afdrukken van grote taken
Banners tot 1260 mm lang afdrukken in kleur
Grote papiercapaciteit en een afdruksnelheid van 25 ppm
Kleuren afdrukken in 1200 x 1200 dpi

Verminder opstartkosten, verhoog
efficiëntie
Gebruiksvriendelijk en verbetert de
werkomgeving

Werk efficiënter

Dankzij het LCD-scherm met 4 regels aan de
voorkant van het apparaat is de SP C340DN
eenvoudig te bedienen en onderhouden. Dit maakt
de SP C340DN tot de ideale 'medewerker' voor
elke kantoor- of zakelijke omgeving. Dit model is
onopvallend en produceert op een efficiënte manier
en voor lage kosten afdrukken in hoge resolutie
(1200 x 1200 dpi), waardoor vrijwel iedereen
eenvoudig productiever kan zijn.

De SP C340DN is uiterst geschikt voor veelzijdige
en mobiele werkomgevingen, en bepaalt ook nog
eens de norm voor efficiënt werken. Deze printer
heeft een papiercapaciteit van 1100 vellen,
waardoor papier minder vaak hoeft te worden
bijgevuld en uw afdruktaken minder vaak worden
onderbroken. Ook heeft de SP C340DN een highspeed processor, waardoor u sneller grote taken
kunt afdrukken, en een Gigabit Ethernet-adapter,
die voor een snellere verbinding zorgt.

Meer flexibiliteit, meer verbonden

Meer afdrukmogelijkheden

U kunt met de SP C340DN snel afdrukken door
middel van Ricoh-apps en moderne mobiele
technologie en met AirPrint en Wi-Fi Direct
(optioneel) heeft u de beschikking over nog meer
mogelijkheden. Bovendien heeft u extra
verbindingsmogelijkheden via Wi-Fi Direct,
waarmee u rechtstreeks gegevens kunt verzenden
zonder dat u verbinding hoeft te maken met een
netwerk.

Met een uitgebreide reeks papierformaten en verwerkingsmogelijkheden, heeft u nu de
mogelijkheid om via de handinvoer af te drukken op
papier van 64 mm tot maximaal 1260 mm. Hierdoor
biedt de SP C340DN u uiteenlopende
mogelijkheden om klantgerichte brieven,
voorstellen, nieuwsbrieven, brochures,
presentaties, enveloppen en zelfs banners te
produceren.

SP C340DN
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

PAPIERVERWERKING

ALGEMEEN
Technologie:

Laser

Opwarmtijd:

16 seconden

Snelheid van de eerste afdruk:

Kleur: 13,5 seconden
Zwart-wit: 13,5 seconden

Afdruksnelheid:

Kleur: A4 dubbelzijdig (25 pagina's per
minuut)
Zwart-wit: A4 dubbelzijdig (25 pagina's
per minuut)

Aanbevolen papierformaat:

Standaard papierlade(n): A4, A5, B5,
Legal, Letter, Executive, Foolscap,
Folio, F/GL
Handinvoer: A4, A5, A6, B5, B6, Legal,
Letter, Half Letter, Executive, F/GL,
Foolscap, Folio

Papierinvoercapaciteit:

Maximum: 1100 vellen

Papieruitvoercapaciteit:

Maximum: 150 vellen

CPU:

Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46
GHz

Papiergewicht:

Standaard papierlade(n): 60 - 163 g/m²
Handinvoer: 60 - 220 g/m²

Geheugen:

Standaard: 2 GB
Maximum: 2 GB

Papiercapaciteit:

Normaal papier, Medium dik papier,
Dik papier, Gerecycled papier,
Gekleurd papier, Briefpapier,
Voorbedrukt papier, Dun papier,
Gecoat papier (glanzend), Gecoat
papier (mat), Speciaal papier,
Etikettenpapier

Bedrijfscyclus:

75.000 afdrukken per maand

Dubbelzijdig:

Ja

Afmetingen (B x D x H):

400 x 480 x 387 mm

Gewicht:

29 kg

Netspanning:

220 - 240 V, 50/60 Hz

BEVEILIGING

PRINTER
Printertaal:

Standaard: PCL5c, PCL6, Adobe®,
PostScript® 3™, PDF rechtstreeks
afdrukken

Afdrukresolutie:

1200 x 1200 dpi

Lettertypen:

PCL (45 lettertypen, Internationale
lettertypen: 13 Intellifonts), PS3 (136
lettertypen), 108 lettertypen

Interface:

Standaard: USB 2.0, USBhostinterface, Ethernet 10 base-T/100
base-TX/1000 base-T
Optie: Draadloos LAN (IEEE
802.11a/b/g/n)

Netwerkprotocol:

TCP/IP (IP v6)

Windows® omgevingen:

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Mac OS omgevingen:

Macintosh OS X Native v10.7 of later
(Adobe® PostScript® 3™)

UNIX omgevingen:

UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L versie 5.3, 5L versie 6.1,
5L v7.1

SAP® R/3® omgevingen:

SAP® R/3®

Verificatie:

Windows®-verificatie, LDAP-verificatie,
Basisverificatie,
Gebruikerscodeverificatie, 802.1.xverificatie via kabel

Netwerkbeveiliging:

Poorten en protocollen
in-/uitschakelen, SSL-ondersteuning,
SNMPv3-ondersteuning

MILIEUKENMERKEN
Stroomverbruik:

Maximum: 1,3 kW
Gereed (modus): 65 W of minder
Slaapstand: Minder dan 0,5 W
Elektriciteitsverbruik (TEC): 1,6 kW/u

SOFTWARE
OPTIES
Papierlade van 1 x 500 vellen, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

VERBRUIKSARTIKELEN
Gemeten tonerrendement:

Gemeten tonerrendement in
overeenstemming met ISO/IEC 19798

ISO9001-, ISO14001- en
ISO27001-gecertificeerd

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

Zwart: 2800 afdrukken
Cyan: 2800 prints
Magenta: 2800 prints
Yellow: 2800 prints

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

Zwart: 5000 afdrukken
Cyaan: 5000 afdrukken
Magenta: 5000 afdrukken
Geel: 5000 afdrukken

Starterkit:

Zwart: 2500 afdrukken
Cyaan: 1500 afdrukken
Magenta: 1500 afdrukken
Geel: 1500 afdrukken

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.

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.
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