
Wydajność i ochrona



Niski koszt a duża wydajność
drukowania
Aficio™SP C430DN/SP C431DN jest doskonałym rozwiązaniem dla wydajnego drukowania w
kolorze. Wysokie koszty wydruku mają znaczny wpływ na obróty Twojej firmy, więc niski koszt
wydruku jest niezbędny. Ponadto, każdy poufny dokument wymaga ochrony. Urządzenie SP
C431DN posiada w standardzie funkcję bezpiecznego wydruku podążającego - Enhanced
Locked Print NX. Wysoka jakość, szybkie drukowanie do 40 kolorowych stron na minutę oraz
50 sekundowy czas nagrzewania, optymalizuje biurową wydajność.

Niski całkowity czas posiadania: niski koszt wydruku i wysoki cykl duty
Ochrona dokumentu: w standardzie Enhanced Locked Print NX (SC431DN).
Wydajność: do 40 kolorowych lub czarno-białych stron na minutę (SP C431DN).
Przyjazna dla użytkownika: łatwy w obsłudze panel operatorski.
Elastyczne drukowanie: szeroki zakres obsługiwanych nośników.

Wydajność
NISKI CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA
KIlka funkcji ma wpływ na niski koszt posiadania. Niedrogie tworzenie dokumentów bez
potrzeby korzystania z usług firm zewnętrznych. Wysoki wolumen druku w cyklu duty pozwala
na zmniejszenia nakładów na konserwację. Wysoka wydajność materiałów eksploatacyjnych
minimalizuje koszt wydruku. Dzięki wbudowanemu w standardzie dupleksowi zmniejszone
zużycie papieru.

OCHRONA DOKUMENTU
Urządzenie SP C431DN oferuje w standardzie obszerne funkcje ochrony. Możesz ochronić
swoje poufne informacje dzięki Enhanced Locked Print NX. Twoje dokumenty nie zostaną
wydrukowane jeśli nie wpiszesz na drukarce ID i hasła użytkownika. Aby zapewnić ochronę
dokumentów większej ilość użytkowników, administratorzy sieciowi mogą ustawić tą opcję jako
domyślną.

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ
Urządzenia Aficio™SP C430DN/SP C431DN są szybkie, skuteczne i wydajne. Czas
nagrzewania wynosi 50 sekund, a pierwsza kopia czarno-biała jest gotowa w ciągu 10 sekund,
a kopia kolorowa w ciągu 15 sekund. Urządzenie SP C430DN drukuje 35 kolorowych i czarno-
białych stron na minutę, urządzenie SPC431DN jest jeszcze szybsze i drukuje 40 kolorowych
i czarno-białych stron na minutę. Co więcej, urządzenie nie zwalnia w trybie dwustronnego
drukowania. Aby uzyskać większą wydajność sieciową, karta interfejsu sieciowego (Network
Interface Card) dostarczana jest w standardzie.

ŁATWA W OBSŁUDZE
Obsługa obydwu urządzeń jest bardzo prosta dzięki intuicyjnemu panelowi z 4-liniowym
wyświetlaczem LCD, który w czytelny sposób wyświetla wszystkie funkcje. Toner i papier
można wymienić w bardzo łatwy sposób dzięki dostępowi do urządzenia z góry i przodu.
Animowana instrukcja pomoże Ci rozwiązać każdy problem w ciągu kilku sekund.



OBSŁUGA RÓŻNORODNYCH NOŚNIKÓW
Szukasz drukarki, która obsługuje różne typy nośników? Z SP C430DN/SP C431DN
wydrukujesz okładki i ulotki na papierze o gramaturze do 256 g/m2. Masz możliwość drukować
również na kopertach, etykietach, kartach i foliach. Doskonała jakość wydruku z
rozdzielczością 1,200 x 1,200 dpi. Dzięki zainstalowanym dodatkowo trzem kasetom na
papier, uzyskasz pojemność wyjściową papieru 2,300 arkuszy.

ŁATWY DOSTĘP
Dostępność z przodu i z góry oznacza, że urządzenia te mogą stać zarówno przy ścianie jak
i w rogu pomieszczenia. Żadne części nie wystają i nie utrudniają przejścia. Kaseta na papier
chowa się pod urządzeniem, co chroni ją przed przypadkowym uderzeniem lub uszkodzeniem.

PRZYJAZANY ŚRODOWISKU
Firma Ricoh pomaga zmniejszyć wpływ Twojej firmy na środowisko a także ograniczyć Twoje
koszty. Urządzenia SP C430DN/SP C431 DN są przyjazne dla środowiska i pozwalają
zaoszczędzić pieniądze dzięki takim funkcjom jak, szybkie dwustronne drukowanie i
kopiowanie, ultra niski tryb uśpienia i wzrost żywotności tonera. W związku z tym papier, czas
i energia są zaoszczędzone, a odpady i koszty zredukowane. Dodatkowo produkty Ricoh są
zgodne z polityką Energy Star. Oznacza to, że wytwarzają mniej CO2 potrzebnego do
dostarczenia energii, aby uruchomić urządzenie.



Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może
się różnić od prezentowanego w broszurze.
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Aby uzyskać więcej
informacji, prosimy o
kontakt

OGÓLNA
Technologia: 4 bębny w układzie tandemowym, skanowanie

wiązką lasera, wydruk elektrofotograficzny i
system dwuskładnikowego wywoływania

Prędkość drukowania: Pełnokolorowe: 35/40 wydruków na minutę
Cz-b: 35/40 wydruków na minutę

Czas nagrzewania: Mniej niż 50 sekund
Pierwszy wydruk: Pełnokolorowy: Mniej niż 10 sekund

Cz-b: Mniej niż 10 sekund
Wymiary (Sz x G x W): 444 x 658 x 490 mm
Waga: 57 kg
Zasilanie: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy: Maksymalnie: 1510 W

Tryb oszczędzania energii: Mniej niż 6 W
Cykl duty: 150000 stron miesięcznie

CONTROLLER
Procesor: 600MHz
Język drukarki/rozdzielczość: Standard: PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF,

XPS
Opcja: PictBridge

Rozdzielczość: 600 dpi (1-bit)/600 dpi (2-bit)/1,200 dpi
Pamięć: Standard: 384/768 MB

Maksymalnie: 768 MB
Dysk twardy: 80 GB (standardowo dla SP
C431DN)

Sterowniki: PCL5c/PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/Server
2003/2003R2/Server 2008
PostScript 3: Windows® 2000/XP/Vista/Server
2003/2003R2/Server 2008, Macintosh 8.6 –
9.2.x (OS X Classic), Macintosh X
v10.1/10.2/10.3 lub nowszy (tryb native), UNIX

Czcionki: PCL: 45 czcionki + 13 czcionki (Czcionki
międzynarodowe)
PostScript 3: 136 czcionki

PODŁĄCZENIE
Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4, IPv6), AppleTalk, IPX/SPX
Obsługiwane środowiska: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/2008 (32

bit, 64 bit)
Novell® NetWare® 6.5 lub nowszy
Macintosh 8.6 lub nowszy

Interfejs: Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB 2.0 (Type A & B), Opcja: Dwukierunkowy
IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g),
Gigabit Ethernet

Dodatkowe funkcje: Wydruk bezpośredni PDF

OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność kaset na papier: Standardowo: 1 x 550-arkuszowa kaseta na

papier
100-arkuszowa taca ręczna
Maksymalnie: 2300 arkuszy

Pojemność tacy wyjściowej: Standardowo: 500 arkuszy
Rozmiar papieru: Kasety na papier: A6 - A4

Taca ręczna: A6 - A4
Gramatura papieru: Kasety na papier: 52-220 g/m²

Taca ręczna: 52-256 g/m²
Dupleks: 60-163 g/m²

Nośniki: Papier zwykły, papier ekologiczny, papier
średnio-gruby, papier gruby, papier cienki,
przezroczysty, papier z nagłówkiem, etykiety,
papier powlekany, papier wodoodporny, papier z
nadrukiem, koperty

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Toner1 : Czarny: 21000 arkuszy²

C, M, Y: 24000 arkuszy²

INNE OPCJE
Opcje wewnętrzne: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g)

Camera Direct Print Card
Szyfrowanie dysku twardego
Data Overwrite Security Unit
Dwukierunkowy IEEE 1284
Gigabit Ethernet
NetWare

Dysk twardy3

Pamięć 256 MB3

Pamięć 512 MB3

VM Card3

Opcje zewnętrzne: 550-arkuszowa kaseta na papier (maks. 3)
Caster table
Dolna szafka
Górna szafka

1 Aficio™SP C430DN/SP C431DN dostarczony z zestawem startowym.
2 Deklarowana wartość wydajności jest zgodna z ISO/IEC 19798.
3 Opcjonalnie tylko dla SP C430DN.

Proszę o kontakt z przedstawicielem firmy Ricoh aby uzyskać informacje o dostępnych
modelach, opcjach i oprogramowaniu


