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SP 3500DN

50 Zwart-wit
ppm



Een krachtige en duurzame toevoeging aan uw
werkomgeving.

Zowel de SP 5300DN als de SP 5310DN zijn snelle, betrouwbare en productieve printers voor dagelijks

gebruik die de basis van de documentenuitvoer in uw bedrijf zullen vormen. Sterker nog, ze zijn

misschien wel het beste te beschijven als krachtige, efficiënte en duurzame 'werkpaarden'. En ookal zijn

ze allebei compact, deze A4 zwart-wit printers doen waarvoor ze zijn gemaakt. Bovendien hebben deze

printers een duurzaam ontwerp en zijn ze leider op het gebied van betrouwbaarheid, in hun klasse. Een

krachtige controller en geavanceerde processor maken deze printers ook nog eens supersnel.

Compacte afmetingen

Geavanceerde controller en processor

Zo goed als onderhoudsvrije apparaten

Keuze uit afdruksnelheden van 50 en 60 ppm

Milieuvriendelijk door laag stroomverbruik



Hard aan het werk. Elke dag van de week.

Zo veel power, en toch alles onder
controle.

Met een krachtige 1,46 Ghz Intel-processor en 2
GB geheugen, kunt u zelfs de meest complexe
afdruktaken zonder al te veel moeite voltooien. En
omdat al deze technologie actief is op de
achtergrond, is het toenemen van uw productiviteit,
snelheid en uitvoer het enige dat u merkt. En dat
helpt uw organisatie om efficiënter te werken.

Onafgebroken afdrukken.

Wanneer uw printers de hele dag door worden
gebruikt, heeft u een printer nodig waarop u kunt
vertrouwen. Juist deze twee printers zijn
geavanceerd genoeg om u alle gewenste functies
te bieden, en tegelijkertijd ook robuust genoeg om
elke taak klaar te spelen. Bovendien zijn beide
modellen zo ontworpen dat ze weinig onderhoud
vereisen, waardoor uw bedrijf niet stil komt te
liggen.

Rijk uitgerust met functies.

Dankzij hun compacte ontwerp, hoeft u zich geen
zorgen te maken over ruimte of een speciale ruimte
in te richten binnen uw kantoor. Hun afmetingen
zeggen niets over wat deze printers allemaal
kunnen doen, maar zorgen er wel voor dat ze bijna
overal kunnen worden geplaatst. U kunt zelfs
rechtstreeks afdrukken via uw smartphone of
tablet, of rechtstreeks vanaf mainframes door
middel van de IPDS-optie.

Laag stroomverbruik. Minder kosten
voor u.

Ricoh zet het milieu op de eerste plaats en helpt u
dat ook te doen. Daarom bieden deze printers de
ultieme combinatie van technologische kenmerken,
waarde voor uw geld en ze helpen u om uw
energiekosten te verminderen.



SP 5300DN/SP 5310DN
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Configuratie: Bureaumodel
Technologie: Laser
Opwarmtijd: 21/25,4 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: 6/6 seconden
Afdruksnelheid: Zwart-wit: 50/60 pagina's per minuut
CPU: Intel Celeron-M: 1,46 GHz
Geheugen: Standaard: 2 GB

Maximum: 2 GB
Harde schijf (Optie): 320 GB
Afmetingen (B x D x H): 420 x 410 x 345 mm
Gewicht: 18 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

PRINTER

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

Afdrukresolutie: 1200 x 1200 dpi
Interface: Standaard: USB2.0 type A, Ethernet

10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Optie: Bidirectioneel IEEE 1284,
Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
USB-server voor tweede
netwerkinterface

Netwerkprotocol: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® omgevingen: Windows® 2000, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003R2,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Mac OS omgevingen: Macintosh OS X v10.7 of later

PAPIERVERWERKING

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

Papierinvoercapaciteit: Maximum: 2600 vellen
Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 500 vellen
Papiergewicht: Standaard papierlade(n): 64 - 120 g/m²

Handinvoer: 60 - 220 g/m²
Duplexlade: 64 - 120 g/m²

Papiercapaciteit: Normaal papier, Medium dik papier,
Dik papier, Gerecycled papier,
Gekleurd papier, Briefpapier,
Voorbedrukt papier, Dun papier,
Speciaal papier, Etikettenpapier,
Enveloppen, Bankpost, Transparanten

BEVEILIGING

Verificatie: Windows®-verificatie, LDAP-verificatie,
Basisverificatie,
Gebruikerscodeverificatie, 802.1.x-
verificatie via kabel, Integration server
authentication, SMTP authentication,
POP before SMTP

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

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximum: 1,4 kW
Gereed (modus): 80,4/75,1 W of
minder
Slaapstand: Minder dan 0,63/0,68 W
Elektriciteitsverbruik (TEC): 2,6/3,1
kW/u

OPTIES

Papierlade van 1 x 500 vellen, Tafel met zwenkwielen

VERBRUIKSARTIKELEN

Tonercapaciteit: Zwart: 25.000 afdrukken
Gemeten tonerrendement: Gemeten
tonerrendement in overeenstemming
met ISO/IEC 19752

Starterkit: 10.000 afdrukken

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 © 2016 Ricoh
Europe PLC. Alle rechten
voorbehouden. Deze
brochure, de inhoud en/of lay-
out ervan mogen niet worden
gewijzigd en/of aangepast,
gedeeltelijk of volledig worden
gekopieerd en/of in andere
werken worden opgenomen
zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Ricoh Europe PLC.www.ricoh.nl


