SP 5200DN
SP 5210DN

Sistema de Impressão

SI STE MA DE I MPRE SSÃO P&B

As rápidas, exíveis e conáveis impressoras SP 5200DN e SP
5210DN oferecem uma variedade de recursos ideais para aumentar
a produtividade de médios grupos de trabalho.
Mais qualidade e rapidez. Os equipamentos SP 5200DN e SP 5210DN imprimem a
47/52 ppm em carta e 45/50 ppm em A4 produzindo imagens e textos nítidos com
resoluções de até 1200 x 600 dpi.
Obtenha mais produtividade com a primeira impressão em menos de 7,5
segundos e tempos de aquecimento abaixo de 29 segundos.
Minimize seus custos com papel e otimize o armazenamento de documentos
através do padrão de impressão duplex para uma gama de documentos, inclusive
tamanho ofício.
Integre-se em praticamente qualquer ambiente de rede front o ce,
server-based computing ou host print com o padrão USB 2.0 e interface Ethernet,
suporte para os padrões de redes e sistemas operacionais mais atuais. As
impressoras possuem certi cação SAP e suportam aplicações de escritório
Microsoft e impressão de mainframe.

*Foto do equipamento com quatro bandejas adicionais.

ALTO DESEMPENHO,
BAIXO CUSTO

Aumente a e ciência dos trabalhos com um poderoso processador de 533 MHz e
memória RAM padrão de 256 MB para a SP 5200DN e 768 MB para a SP 5210DN.
Além de um disco rígido que possibilita tirar proveito dos recursos
print-on-demand e itens de segurança adicionais.

CONVENIENTE,
DESIGN COMPACTO
Projetadas para tornar seu dia-a-dia mais fácil, as impressoras Ricoh
Acio SP 5200DN e SP 5210DN chegam com uma variedade de
recursos inovadores especialmente pensados para economia de
espaço.
Simpli que a manutenção e reduza signi cativamente o custo por página com
um robusto cartucho de impressão All-in-One (AIO) que pode ser substituído em
segundos e rende até 25.000 páginas.
Gerenciar volumes produzidos por grupos de trabalho de porte médio ca mais
fácil com uma bandeja padrão de 550 folhas e mais 100 folhas na bandeja de
alimentação manual.
É possível obter maior capacidade de papel com até quatro unidades opcionais
para 550 folhas cada uma, atingindo capacidade máxima para 2.850 folhas.
Execute rapidamente as funções de impressão que desejar - entrada de dados,
recuperação de impressão bloqueada e gestão de consumíveis - através de um
painel de controle LCD com 4 linhas e 12 teclas alfanuméricas.
Trabalhe com vários tamanhos de mídia - até Ofício (216 x 356 mm) e com
máximo de 220 g/m² para impressão simplex e 163 g/m² para impressão duplex
através de bandejas frontais facilmente ajustáveis pelo próprio usuário.

SP 5200DN
SP 5210DN
SEGURANÇA,
FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO EFICIENTES
Garanta a integridade dos documentos e agilize as atividades administrativas com avançados recursos de segurança
embutidos no modelo SP 5210DN.
Armazene, libere e gerencie documentos con denciais com a tecnologia Locked Print. Imprima apenas os documentos liberados ao informar seu
usuário e senha diretamente na impressora.
Administre os usuários, controle acessos à impressão com a autenticação de códigos de usuário para até 500 funcionários.
Proteja as informações con denciais. O sistema DataOverwriteSecurity (DOSS) sobrescreve os dados na unidade de disco rígido após cada trabalho
de impressão para evitar furto de dados. O recurso de criptogra a (padrão para SP 5210DN e opcional para SP 5200DN) permite que somente usuários
autorizados acessem os dados que necessitam.
Gerencie con gurações do dispositivo, monitore las de trabalho e veri que os níveis disponíveis de consumíveis de maneira conveniente
trabalhando com o Web Image Monitor ou SmartDeviceMonitor Web do seu computador.

