TECHNICKÉ
PARAMETRY

VŠEOBECNÉ
Rychlost tisku:
		
35 str./min. (A4)
		
20 str./min. (A3)
Zahřívací čas: 		
Max. 19 s
Čas prvního výtisku: 		
Max. 6,8 s
Rozměry (š x d x v): 		
478 x 437 x 404 mm
Hmotnost: 		
Max. 22,5 kg
Napájení: 		
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Příkon:
max.:
940 W
úsporný režim:
3,9 W
Max. měsíční zatížení: 		
200 000 stran

TISKOVÝ KONTROLER
Processor:
Tiskové jazyky/rozlišení: PCL5e:
		
PCL6:
		
PS3/PDF:
		
Kapacita paměti:
Tiskové ovladače:

466 MHz
300x300, 600x600 (dpi)
600x600, 1200x1200(dpi)
300x300, 600x600,
1200x1200(dpi)
IPDS:
300x300, 600x600 (dpi)
standard:
256 MB
maximum:
512 MB
HDD (volitelně):
80 GB
standard:
PCL5e, PCL6
PostScript™3 emulace, XPS

PŘIPOJENÍ
Síťové protokoly:
TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX (volitelně)
Podporované sítě:
Windows® 2000/XP/Vista/7/
Server 2003/
Server 2008
Macintosh OS 8.6 - 9.x
Macintosh OS X v10.1 - 10.6
Unix (Ricoh Unix filter)
Novell® Netware®
Rozhraní:
standard:
USB2.0
		
10 base-T/100 base-TX Ethernet
volitelně:
IEEE 802.11a/g
		
IEEE 1284
		
Gigabitový Ethernet
Další funkčnost:
Přímý tisk PDF

SOFTWARE
Standardně: 		

Volitelně:

DeskTopBinder™
SmartDeviceMonitor™ for Client
Font Manager 2000
Web Image Monitor
Printer utility for Macintosh
SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting
Report Package
Remote Communication
Gate S Pro

Kompaktní tiskárna
formátu A3

PAPÍR
Vstupní kapacita:
standard:
zásobník na 500 listů
		
boční zásobník na 100 listů
maximum:
1 600 listů
Výstupní kapacita:
Standard:
500 listů
Formát papíru:
A6 - A3
Gramáže papíru:
zásobníky:
60 - 216 g/m2
boční zásobník:
52 - 216 g/m2
duplex:
64 - 105 g/m2
Tisková média:
Obyčejný papír, recyklovaný papír,
silný papír, tenký papír, štítky,
obálky

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Tonery:

černý:

20.000 stran 1
Aficio™SP 6330N je dodáváno
se startovacím spotřebním materiálem na 6000 stran při 5% pokrytí.
1) strana A4 při pokrytí 5%

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Externí příslušenství:
		
		
Interní příslušenství:
		
		

Zásobník papíru na 500 listů (2x)
Podavač obálek
Duplexní jednotka
128 - 256 MB SDRAM DIMM
80 GB pevný disk
VM karta
Netware karta
		
Jednotka pro bezpečný přepis HDD
		
Jednotka šifrování HDD
		
Modul IPDS
		
Karta pro ukládání dat
Gigabitový ethernet
Bezdrátové připojení WLAN (IEEE 802.11a/g)
Paralelní rozhraní IEEE1284
Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001
Všechny značky a názvy produktů
jsou obchodními značkami jejich
právoplatných vlastníků.
Firma RICOH potvrzuje, že tento
produkt splňuje stanovy Energy
Star pro hospodárnost s elektrickou
energií.

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce
firmy RICOH v ČR a SR

Tento produkt splňuje nařízení EU
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances, platné od července 2006).
Specifikace a vzhled produktu jsou
předmětem změny bez předchozího
upozornění. Barva skutečného
produktu se může lišit od vyobrazení
v prospektu.

www.ricoh.cz

Nákladově efektivní
řešení tisku A3
MANIPULACE S VELKÝMI
FORMÁTY PAPÍRU

Buďte o krok napřed s Aficio ™ SP 6330N. Tato černobílá laserová tiskárna umožňuje vytvářet různé typy
kancelářských dokumentů ve vysoké rychlosti. Silnější typy papíru, štítky nebo obálky jsou bez mrknutí oka
hladce zpracovány. Standardní síťové připojení je samozřejmostí. V neposlední řadě tato tiskárna vyniká
svou cenovou dostupností a nízkými náklady na stránku.

Pro vaše zprávy, prospekty či letáky podporuje SP 6330N nejrůznější média. Rozpětí
medií je A6 až A3 a gramáž papíru
až 216 g / m2. Můžete dokonce tisknout
i na obálky díky volitelnému podavači
obálek. Vytvořte si vlastní materiály tehdy,
kdy je potřebujete a snižte tak vaše externí
náklady.

• vysoká produktivita: 35 str./min. (A4)
• nízké tiskové náklady
• @Remote
• standardní síťové připojení
• dokonalá manipulace s médii

Perfektní partner
do kanceláře

VŠESTRANNÝ TISK
500 listů

• Tříděný tisk
• Tisk a kontrola zkušebních sad
• Heslo pro důvěrné tisky (s volitelným HDD)

ZRYCHLENÍ
SP 6330N tiskne vysokou rychlostí, úlohy vytváří během pár sekund, zahřátí
tiskárny proběhne do 19 sekund a první tisk je hotov do 7 sekund. S maximální
kapacitou 1600 listů není vaše produktivita nikdy ohrožena.

500 listů

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
• nejnižší náklady na stránku v této třídě tiskáren
• můžete sledovat stav tiskárny a její využití přes @Remote
• úspora papíru díky oboustrannému tisku (volitelně)

500 listů

SNADNÁ PŘIPOJITELNOST

MYSLÍME EKOLOGICKY, VY TAKÉ?

SP 6330N je dobře vybavena pro sdílené užívání. Síťová karta je standardním
vybavením. S rozhraními USB 2.0 a Ethernet 10 base-T/100 base-TX tato tiskárna
krásně zapadne do vaší stávající sítě. Ostatní rozhraní jsou dostupná volitelně.
Distribuujte vaše tiskové úlohy efektivně a využijte maximální potenciál vašeho
tiskového prostředí.

Zařízení Ricoh zvyšují efektivitu využití zdrojů při tisku a zároveň respektují
životní prostředí. Krátký zahřívací čas umožňuje maximálně využívat úsporného režimu, když zařízení netiskne. Zkombinujte nízké energetické náklady
SP 6330N a úsporu papíru díky duplexnímu tisku. Co je dobré pro životní
prostředí, je dobré i pro vás.

