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De perfecte printers die u vooruit helpen

Wanneer u de klus moet zien te klaren, maar niet over veel ruimte beschikt, zijn deze A4-apparaten de

ideale keuze. Ze zijn namelijk ontworpen om uw bedrijf of thuiskantoor vooruit te helpen. Ieder model

biedt dan ook verschillende opties om uw productiviteit een boost te geven. En u geniet van flexibiliteit,

want ieder apparaat kan nagenoeg overal worden neergezet. Naast dat u altijd op deze apparaten kunt

vertrouwen, bieden ze ook alle mogelijke interface-aansluitingen, een eenvoudige installatie en een

afdruksnelheid van 23 pagina's per minuut. En misschien wel net zo belangrijk: ze zijn betaalbaar. Zo

kunt u vooruitgang blijven boeken, wetende dat er meerwaarde in iedere pagina schuilt.

Standaardprinter: SP 220Nw, 3-in-1 MFP: SP 220SNw en 4-in-1: SP 220SFNw

Eenvoudig te installeren dankzij automatische installatie van het stuurprogramma; u kunt het apparaat nagenoeg

vanuit de doos direct in gebruik nemen

Kosteneffectief dankzij de alles-in-één cartridgetechnologie

Ondersteunt diverse IT-gebruiksomgevingen, inclusief Windows/Mac/Linux/iOS/Android

Ondersteunt printen vanaf smartphones/tablets via: Mopria, AirPrint, Google Cloud Print, Ricoh-apps en NFC



Professionele kantoorproductiviteit

Alle opties die u nodig heeft

Hun compacte afmetingen betekenen dat u deze
apparaten nagenoeg overal op kantoor of thuis
kunt neerzetten. Ongeacht de grootte van uw
kantoor, is er altijd wel plek voor deze eenvoudig te
gebruiken maar geavanceerde apparaten. Ze zijn
eenvoudig te installeren, waardoor u ze snel in
gebruik kunt nemen. Hun intuïtieve interface zorgt
ervoor dat u iedere dag weer het meeste uit uw
apparaat kunt halen.

Zeer eenvoudig mobiel printen

Technologieën staan tegenwoordig allemaal in
verbinding met elkaar. Met deze multifunctionele
printers kunt u snel en veilig documenten afdrukken
en scanafbeeldingen naar uw smartphone/tablet
verzenden. De verbindingsopties ondersteunen
iOS en Android. Met NFC kunt eenvoudig
verbinding maken zonder op het netwerk te hoeven
inloggen of uw apparaat te registreren.

Ontdek nieuwe manieren van werken

Alledrie de modellen bieden u alles wat u mag
verwachten van een A4 zwart-wit printer, maar
helpen u daarnaast ook om efficiënt en flexibel te
werken. Ondersteunt draadloze verbinding via
AirPrint, Mopria en Google Cloud Print, zodat u
verbinding met de printer kunt maken zonder dat u
op het netwerk hoeft in te loggen. En met de Ricoh
Smart Device Print&Scan-app heeft u de flexibiliteit
om eenvoudigweg te doen wat u moet doen.

Kosten mogen geen drempel zijn

Elk model biedt een lage kostprijs per pagina,
gecombineerd met een uitvoerniveau dat u zal
helpen om uw doelen te behalen. De alles-in-één
cartridge vervangt alle belangrijke onderdelen in
één keer. Het enige wat u hoeft te doen is de lege
cartridge te vervangen door een standaard alles-in-
één cartridge of de nieuwe alles-in-één cartridge
met hoog rendement.



SP 220Nw / SP 220SNw / SP 220SFNw
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd: 30 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: 10 seconden
Continue uitvoersnelheid: 23 pagina's per minuut
Geheugen: Standaard: 128 MB

Maximum: 128 MB
Afmetingen (B x D x H): 402/402/402 x 360/360/360 x

165/293/293 mm
Gewicht: 7/10/10 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT (SP 220SNw, SP 220SFNw)

Kopieerproces: Laserscannen en elektrofotografisch
afdrukken

Meervoudig kopiëren: Tot 99 kopieën
Resolutie: 600 x 600 dpi
In-/uitzoomen: Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

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

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n)

Mobiel afdrukken: Apple AirPrint™
Mopria
Google Cloud Print
NFC

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 v10.8 - v10.11

SCANNER (SP 220SNw, SP 220SFNw)

Scannen: Zwart-wit
Kleur

Resolutie: 600 dpi
Gebundelde stuurprogramma's: Netwerk-TWAIN

FAX (SP 220SFNw)

Compatibiliteit: G3
Verzendsnelheid: G3: 3 seconde(n)
Modemsnelheid: Maximum: 33,6 Kbps

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: A4, A5, A6, B5, B6
Papierinvoercapaciteit: Standaard: 150 vellen
Papieruitvoercapaciteit: Standaard: 50 vellen
Papiergewicht: Standaard papierlade(n): 60 - 105 g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximaal: 900 W
Vermogen indien in bedrijf: 400 W
Gereed (modus): 65 W of minder
Slaapstand: Minder dan 2 W

VERBRUIKSARTIKELEN

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

Zwart: 1000 afdrukken

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

Zwart: 2600 afdrukken

Starter toner: Zwart: 700 afdrukken
De meetmethode van het
verbruiksartikelrendement is
overeenkomstig ISO/IEC 19752.

Apple AirPrint is alleen van toepassing op de SP 220SNw/SP
220SFNw. Zowel Apple AirPrint als Google Cloud Print zijn vanaf
het voorjaar van 2017 beschikbaar.

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
Ricoh Europe PLC.www.ricoh.nl


