
SP C420DN

Biurowy druk kolorowy w 
atrakcyjnej cenie



Zwiększamy tempo

• czas nagrzewania 30 sekund, pierwszy wydruk gotowy w 10 sekund dla druku 
czarnobiałego i 15 sekund dla druku kolorowego.

• prędkość druku ciągłego wynosi 30 stron na minutę (czarnobiały i kolor).

• równie szybki simpleks co dupleks.

• Nieprzerwany druk dzięki dużym podajnikom papieru.

• Opcja druku z zapisaniem oraz bezpośredni druk PDF oszczędza czas i 
redukuje obciążenie sieci.

Czy wiesz, że koszt druku dokumentów może osiągnąć 3% wysokości obrotów 
całej fi rmy *? Aby uciec rosnącym kosztom konieczny jest ekonomiczny wydruk. 
Zaprojektowany z myślą o Twoim biurze zmniejsza TCO (Całkowity koszt 
posiadania) do absolutnego minimum! Jakość drukowanych dokumentów 
w pełnym kolorze z laserową jakością z nieprzeciętną prędkością daje tylko 
bezkonkurencyjne urządzanie biurowe.
* źródło infoSource & Dataquest

Maksimum wydajności,
minimum kosztów.

Oszczędność z 
dupleksem 

Oszczędność

Affi cio™ SP C420DN oferuje najmniejszy koszt posiadania (TCO) 
na rynku.

• Tworzenie wysokiej jakości dokumentów bez potrzeby korzystania 
z usług fi rm zewnętrznych.

• Wysoki wolumen druku w cyklu duty pozwala na zmniejszenie nakładów 
na konserwację.

• Wysoka wydajność materiałów eksploatacyjnych minimalizuje koszt 
wydruku.

• zmniejszone zużycie papieru dzięki wbudowanemu w standardzie 
dupleksowi.

• Wydajność z najwyższej półki: krótki czas nagrzewania oraz wysoka prędkość druku.

• Niski koszt wydruku.

• Wyjątkowa gama obsługiwanego papieru i innych nośników.

• Doskonała jakość kolorów.

• Przyjazny dla użytkownika w obsłudze. 

Wyznaczamy nowe standardy  

Twoja fi rma potrzebuje urządzenia łączącego maksimum wydajności, prostotę obsługi oraz niski 
koszt eksploatacji. Firma Ricoh zapewni Ci dostęp do informacji, dzięki którym lepiej zrozumiesz 
istotę działania swojej fi rmy. Oferujemy Tobie pełen wachlarz rozwiązań druku kolorowego, dzięki 
czemu sprostasz największym wyzwaniom.  Dział IT będzie pod wrażeniem redukcji obciążenia sieci 
komputerowej. Niski koszt utrzymania urządzenia przekłada się na niski koszt druku. 
Wszystkie koszta mogą by monitorowane i zliczane dzięki naszemu oprogramowaniu.

30 ppm



Ekologia

Dążymy do doskonałości w każdej dziedzinie. Chronimy środowisko przez niski pobór 
mocy oraz ekologicznie przyjazne materiały. Wszystkie materiały wymienne podlegają 
całkowicie recyklingowi. Dziękujemy za zwrot zużytych materiałów eksploatacyjnych, 
by zapoznać się ze szczegółami zapraszamy na www.comet-circle.eu.

 Ułatwiamy pracę

• Uproszczony oraz intuicyjny panel z cztero-liniowym wyświetlaczem  LCD 
wraz z przyciskiem zawieszenia/wznowienia.

• Wydajne drukowanie za pomocą jednej ikony opartej na interfejsie RPCS™.

• Wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną z wiadomościami o stanie 
drukarki, ułatwiające zarządzanie i kontrolę.

• Krótka ścieżka papieru minimalizująca ryzyku zacięcia papieru.

 Sprostaj każdemu zadaniu.

• Druk na papierze o gramaturze do 216 g/m2 dla każdej tacy oraz 
obsługa papieru o gramaturze do 157 g/m2 dla dupleksu. 

• Trzy dodatkowe pojemniki z papierem – różny rozmiar papieru 
dostępny w każdej chwili.

• Szeroka gama obsługiwanych nośników: czysty papier, papier 
z recyklingu, przeźrocza, etykiety, koperty.

• Obsługa papieru wodoodpornego oraz powlekanego.

 Prosimy używać zalecanego papieru. Więcej informacji można 
znaleźć u lokalnego dostawcy Ricoh.

 Bezpieczeństwo Twoich danych 

• Szyfrowanie danych dla bezpieczeństwa twoich tajnych informacji.

• Zaawansowane funkcje autoryzacji i kontroli dostępu.

• Kasowanie oraz nadpisywanie danych tymczasowych zapisanych na 
dysku twardym.

• Zabezpieczenie wydruków przed niechcianym kopiowaniem przez 
zastosowanie technologii druku znaku wodnego.

Tworzenie wysokiej jakości dokumentów.

• Doskonała jakość wydruku z rozdzielczością 1,200 dpi.

• Prezentacje, wykresy i raporty o fotografi cznej jakości.

• Precyzyjna praca z kolorem.

1.200 dpi

Kasowanie 
danych 



SP C420DN

www.ricoh-europe.com

OGÓLNA

Technologia: 4 bębny w układzie tandemowym, skanowanie wiązką 
 lasera, wydruk elektrofotografi czny, system
 dwuskładnikowego wywoływania

Prędkość drukowania ciągłego: 
 czarnobiały oraz kolorowy: 30 stron na minutę

Nagrzewanie:  mniej niż 30 sekund

Pierwszy wydruk:  Czarnobiały: mniej niż 10 sekund
 Kolor: mniej niż 15 sekund

Wymiary (Sz x G x W): 446 x 589.5 x 487 mm

Waga: mniej niż 50 kg

Zasilanie: 220 – 240 V,50/60 Hz

Pobór mocy: Maksimum: mniej niż 1.2 kW
 Tryb oszczędzania energii: mniej niż 6 W

Cykl duty: 150.000 stron miesięcznie

KONTROLER

Procesor: RM7935-835L (800 MHz)

Język drukarki/rozdzielczość: PCL5c: 600 x 600 dpi
 PCL6, Adobe® PostScript® 3™, RPCS™: 
 600 x 600 dpi/1,200 x 600 dpi/1,200 x 1,200 dpi

Pamięć: Standard:  256 MB
 Maksimum: 512 MB
 Dysk twardy: 60 GB

Sterowniki: PCL5c/PCL6/RPCS™: Windows® 2000/XP
 Server 2003/Vista
 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/XP
 Server 2003/Vista
 Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic)
 Macintosh X v10.1/10.2/10.3
 lub późniejszy (native mode), UNIX

Czcionki:  PCL5c/PCL6: 35 czcionek intelli,
 10 czcionek true type,
 1 czionka bitmap,
 13 czcionek  międzynarodowych
 Adobe® PostScript® 3™:
 136 czcionek  Adobe®  typu  1 

PODŁĄCZENIE

Protokoły sieciowe: TCP/IP (IpV4.IpV6), IPX/SPX, AppleTalk

Wspierane sieci: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9
 HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i
 SCO OpenServer 5.0.6
 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
 IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2
 Macintosh 8.6 – 9.2.x
  Macintosh X v10.1/10.2/10.3
 or later (native mode)
 SAP® R/3® 3.x or later

Interfejs: Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 USB 2.0, USB Host I/F
 Opcje: Dwukierunkowy IEEE 1284
 Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11a/b/g)
 Bluetooth, Gigabit Ethernet

Narzędzia sieciowe: Standard: DeskTopBinder™ Lite
  SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client,
 Printer utility for Macintosh
 Font Manager 2000
 Opcja: Użyteczne zarządzanie dokumentami
 i profesjonalne wersje oprogramowania

Funkcje dodatkowe:  PDF Direct Print

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność kaset na papier: Standard: 1 x 550 arkuszy
 1 x 100 arkuszy podajnik ręczny
 Maksimum: 2,300 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej: Standard: 500 arkuszy zadrukiem do dołu

Format papieru: A4, A5, A6, B5, B6

Format kopert:  Com 10, Monarch, C5, C6, DL, niestandardowy

Gramatura papieru:  Simpleks:  52 – 216 g/m2

 Dupleks:     60 – 157 g/m2

Nośniki: Czysty papier, gruby papier, cienki papier,
 papier z recyklingu, papier wodoodporny,
 papier powlekany, etykiety, koperty, papier kolorowy,
 nagłówki, przeźrocza OHP, papier błyszczący, brystol

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Tonery1: Czarny/C,M,Y: 15,000 arkuszy (wysoka wydajność)
 5,000 arkuszy (standardowa wydajność)2 

Affi cio™SP C420DN dostarczane jest z tonerami startowymi.

OPCJE

Opcje wewnętrzne:  128/256 MB SDRAM DIMM
 60 GB Dysk twardy
 Dwukierunkowy IEEE 1284
 Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11a/b/g)
 Bluetooth
 Gigabit Ethernet
 Camera Direct Print Card (PictBridge I/F)
 VM Card
 Data Storage Card
 Szyfrowanie dysku twardego 
 Data Overwrite Security Unit
Opcje zewnętrzne: 3 tace x 550 arkuszy  

1  Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798.
2 Dostępny w wybranych krajach. 

Dostępność modeli, dodatkowych urządzeń i oprogramowania można sprawdzić u 
lokalnego dostawcy Ricoh.

Ten produkt dostarczany jest z systemem operacyjnym NetBSD

Zgodne z certyfi katem ISO9001: 2000 
Zgodne z certyfi katem ISO14001

Urządzenie zostało wyprodukowane przez 
fi rmę Ricoh zgodnie z wytycznymi EC 
ENERGY STAR dotyczącymi zużycia energii.

Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych 
zasobów naturalnych Ziemi. Broszura ta 
jest wydrukowana na papierze przyjaznym 
środowisku naturalnemu: 50% włókien 
wtórnie przetworzonych, 50% bezchlorowo 
wybielonej pulpy papierowej.

Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są 
znakami handlowymi odpowiednich fi rm.

Specyfi kacja i wygląd zewnętrzny mogą 
zostać zmienione bez uprzedniego 
powiadomienia. Kolory rzeczywistego 
produktu mogą się różnić od kolorów 
prezentowanych w tej broszurze.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza 
broszura, jej treść oraz wygląd nie mogą 
być zmieniane, kopiowane w części lub 
w całości, ani też włączane do innych 
dokumentów bez wcześniejszej pisemnej 
zgody Ricoh Europe PLC. 
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