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Ontworpen om u eenvoudig vooruit te helpen

Bedrijven zoals die van u willen vooruitgang blijven boeken en deze A4 zwart-wit printer & MFP's helpen

u nog veel meer te doen dan dat. Ze zijn duurzaam en betrouwbaar en bieden u een afbeeldingskwaliteit

van 1200 x 1200 dpi. Bovendien zijn ze eenvoudig te installeren en te bedienen, waardoor u snel en

efficient gebruik kunt maken van elke functie. Dankzij het compacte formaat, kunt u ze vrijwel overal

plaatsen en bied de mogelijkheid om af te drukken via diverse ondersteunde smartphones en tablets u

nog meer flexibiliteit.

Eenvoudig te installeren en bedienen via een speciale app

Eenvoudig te vervangen alles-in-één cartridge

Compact en te bedienen vanaf de voorkant

Ondersteunt Windows-, Mac- en Linux IT-omgevingen

Afdrukken en scannen via Android- en iOS-smartphones en tablets



Het perfecte resultaat, elke keer weer

Zo eenvoudig, zo flexibel

Onze apparaten zijn intuïtief en snel gereed voor
gebruik. U heeft geen uitgebreide technische
kennis nodig om ze te kunnen installeren. Ze
helpen u om taken nog sneller te voltooien dankzij
snelle toegang tot veelgebruikte functies. En door
de kleine afmetingen kunnen deze apparaten
vrijwel overal worden geplaatst. Hoe klein of groot
uw kantoor ook is, er is altijd plaats voor een
compacte, efficiënte en geavanceerde printer.

Maak verbinding met elk apparaat

U kunt afbeeldingen, documenten en meer
afdrukken met de Ricoh Smart Device Print &
Scan-app via Apple- of Android-smartphones en -
tablets. U hoeft alleen maar de app te downloaden
en via hetzelfde netwerk verbonden te zijn. Als u
iOS gebruikt, kunt u ook printen zonder de app te
installeren. Zo simpel is het.

Hoge productiviteit, hogere kwaliteit

De SP 325SNw en de SP 325SFNw bieden u
verhoogde productiviteit dankzij de ARDF en de
vele verbindingsmogelijkheden met AirPrint-
ondersteuning. Elk apparaat in deze serie voert
afbeeldingen snel uit met een afdrukkwaliteit van
1200 x 1200 dpi. Deze kwaliteit biedt u een
productieniveau waarmee u uw bedrijfsdoelen
overtreft en nog meer bereikt.

Eindeloze deelmogelijkheden

De SP 325SNw en de SP 325SFNw bieden u alles
wat u van een MFP verwacht en zijn het middel
voor u om documenten te delen. Met deze
apparaten kunt u uw documenten snel scannen en
digitaliseren, waardoor ze eenvoudiger zijn te delen
door ze rechtstreeks te scannen naar een map, e-
mail of USB via het scanstuurprogramma.



SP 325DNw / SP 325SNw / SP 325SFNw
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd: 26/30/30 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: 8 seconden
Afdruksnelheid: 28 pagina's per minuut
Geheugen: Standaard: 128 MB
Bedrijfscyclus: 35.000 afdrukken per maand
Levensduur: 5 jaar of 350.000 afdrukken
Dubbelzijdig: Ja
Afmetingen (B x D x H): 376/405/405 x 392/392/392 x

262/405/405 mm
Gewicht: 13/17/17 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT (SP 325SFNw, SP 325SNw)

Meervoudig kopiëren: Tot 99 kopieën
Resolutie: 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 1200 x

1200 dpi
In-/uitzoomen: Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal: Standaard: PCL5e, PCL6
Afdrukresolutie: 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 1200 x

1200 dpi
Lettertypen: PCL (45 lettertypen)
Interface: Standaard: USB 2.0, Ethernet 10

base-T/100 base-TX, Draadloos LAN
(IEEE 802.11b/g/n)

Netwerkprotocol: TCP/IP
Windows®-omgevingen: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2012

Mac OS-omgevingen: Macintosh OS X v10.8 - v10.11

SCANNER (SP 325SFNw, SP 325SNw)

Scannen: Zwart-wit
Kleur

Scansnelheid: Kleur: Maximaal 4,5 originelen per
minuut
Zwart-wit: Maximaal 13 originelen per
minuut

Gebundelde stuurprogramma's: Netwerk-TWAIN
Scannen naar: E-mail, Map, FTP, smartphones/tablets

(met gratis app)

FAX (SP 325SFNw)

Circuit: PSTN, PBX
Compatibiliteit: G3
Verzendsnelheid: G3: 3 seconde(n)

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: A4, A5, A6, B5, B6
Papierinvoercapaciteit: Maximum: 300 vellen
Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 125/50/50 vellen
Papiergewicht: Standaard papierlade(n): 52 - 162 g/m²

Handinvoer: 52 - 162 g/m²
Duplexlade: 62 - 105 g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximaal: 890 W
Gereed (modus): 120 W of minder
Slaapstand: Minder dan 1 W

VERBRUIKSARTIKELEN

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

Zwart: 3500 afdrukken

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

Zwart: 6400 afdrukken

Starter toner: Zwart: 1000 afdrukken
De meetmethode van het
verbruiksartikelrendement is
overeenkomstig ISO/IEC 19752.

Raadpleeg uw lokale 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 © 2017 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
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