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Sizi ileri götürmek için tasarlanmış sadelik.

Sizinki gibi şirketler yalnızca ilerlemek ister ve bu A4 siyah beyaz yazıcı & MFP’ler bu yönde çok daha

fazlasını yapmanıza yardımcı olur. Sırtınızı yaslayabileceğiniz güvenilirlik sunan bu cihazlar ayrıca kolay

kurulum ve dahili sadelik ile birlikte 1.200 x 1.200 dpi görüntü kalitesi sunar, bu sayede her işlevi hızlı ve

verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Kompakt yapıları sayesinde bunları istediğiniz her yere

konumlandırabilirsiniz, ayrıca çeşitli desteklenen akıllı cihazlardan mobil yazdırma esnekliği de

eklenmiştir.

Özel bir uygulama ile basit yükleme ve çalıştırma

Kolay değiştirilen Hepsi Bir Arada kartuş

Kompakt ve önden çalıştırma

Windows, Mac ve Linux BT ortamlarını destekleme

Android ve iOS akıllı cihazları ile yazdırma ve tarama



Mükemmel sonuç. Her defasında.

Son derece basittir. Son derece
esnektir.

Cihazlarımız sezgiseldir ve kurulumu yönetmek için
üst düzeyde teknik uzmanlık gerekmeksizin hızlı
şekilde kullanıma hazır olarak tasarlanmıştır.
Gerçekte sık kullandığınız araçlara kolay erişim ile
işi hızlı şekilde yapmanıza yardımcı olur. Küçük
ayak izi sayesinde bu cihazları odanın hemen her
yerinde konumlandırabilirsiniz, bu yüzden ofisinizin
boyutu ne olursa olsun kompakt, verimli ama
gelişmiş olan bu yazıcılar için her zaman bir yeriniz
vardır.

Her cihaz ile bağlantı.

Apple iPhone'unuzdan, iPad ve Android Akıllı
cihazlarından Ricoh Smart Device Print&Scan
uygulamasını kullanarak resim, doküman ve daha
fazlasını yazdırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek
şey uygulamayı indirmek ve aynı ağ üzerinde
bulunmaktır. Veya iOS üzerindeyseniz, uygulamayı
kurmadan da yazdırabilirsiniz. Gerçekten bu kadar
kolay.

Yüksek verim. Daha yüksek kalite.

SP 325SNw ve SP 325SFNw size Otomatik Ters
Doküman Besleyici ile gelişmiş üretkenlik ve
AirPrint desteği ile daha fazla bağlantı seçeneği
sunar. Bu aralıktaki her cihaz ayrıca 1.200 x 1.200
dpi kalitede hızlı görüntü çıkışı sunarak size iş
hedeflerinizi aşmanız ve çok daha fazlasını elde
etmeniz konusunda yardımcı olacak bir üretim
seviyesi sağlar.

Sonsuz paylaşım seçenekleri.

SP 325SNw ve SP 325SFNw size çok işlevli bir
yazıcıdan bekleyebileceğiniz her leyi sağlayacaktır,
ayrıca doküman paylaşımı için bir geçiş sunacaktır.
Bu cihazların dokümanlarınızı hızla tarama ve
sayısallaştırma ve tarama sürücüsü aracılığıyla
yalnızca bir klasöre, e-postaya ya da USB'ye
tarayarak bunların paylaştırılmasını kolaylaştırma
yeteneklerini kullanın.



SP 325DNw / SP 325SNw / SP 325SFNw
TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL

Isınma süresi: 26/30/30 saniye
İlk baskı hızı: 8 saniye
Baskı hızı: Dakikada 28 sayfa
Hafıza: Standart: 128 MB
Çalışma döngüsü: Ayda 35.000 baskı
Ömür: 5 yıl veya 350.000 çıktı
Dubleks: Evet
Boyutlar (G x D x Y): 376/405/405 x 392/392/392 x 262/

405/405 mm
Ağırlık: 13/17/17 kg
Güç kaynağı: 220 - 240 V, 50/60 Hz

FOTOKOPİ (SP 325SFNw, SP 325SNw)

Çoklu kopyalama: Maks. 99 kopya
Çözünürlük: 600 x 600 dpi
Yakınlaştırma: %1'lik adımlarla %25'ten %400'e

YAZICI

Yazıcı dili: Standart: PCL5e, PCL6
Baskı çözünürlüğü: 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 1200 x

1200 dpi
Yazı tipleri: PCL (45 yazı tipi)
Arayüz: Standart: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX, Kablosuz LAN (IEEE
802.11b/g/n)

Ağ protokolü: TCP/IP
Windows® ortamları: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2012

Mac OS ortamları: Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Diğer desteklenen ortamlar: Linux Ortamı

TARAYICI (SP 325SFNw, SP 325SNw)

Tarama: SB
Tam Renkli

Tarama hızı: Tam renkli: Dakikada maksimum 4,5
orijinal
S-B: Dakikada maksimum 13 orijinal

Donanımla gelen sürücüler: Network TWAIN
Tarama Hedefi: E-postaya, Klasöre, USB'ye, FTP,

mobile device (with a free App)

FAKS (SP 325SFNw)

Devre: PSTN, PBX
Uyumluluk: G3
İletim hızı: G3: 3 saniye

KAĞIT KULLANIMI

Tavsiye edilen kağıt boyutu: A4, A5, A6, B5, B6
Kağıt giriş kapasitesi: Maksimum: 300 yaprak
Kağıt çıkış kapasitesi: Maksimum: 125/50/50 yaprak
Kağıt ağırlığı: Kağıt kaset(ler)i: 52 - 162 g/m²

Bypass tepsisi: 52 - 162 g/m²
Dubleks tepsisi: 60 - 105 g/m²

EKOLOJİ

Güç tüketimi: Maksimum: 890 W
Hazır modu: 120 W
Uyku modu: 1 W'tan daha az

SARF MALZEMELERİ

Hepsi bir arada toner kapasitesi
(yüksek verim):

Siyah: 3.500 baskı

Hepsi bir arada toner kapasitesi
(ultra yüksek verim):

Siyah: 6.400 baskı

Başlangıç toneri: Siyah: 1.000 baskı
Sarf malzemesi verimi ölçme
yöntemi ISO/IEC 19752

Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için lütfen
yerel tedarikçinize danışın.

ISO9001 onaylı, ISO14001
onaylı, ISO27001 onaylı
Tüm marka ve/veya ürün
adları kendi sahiplerinin ticari
markalarıdır. Teknik özellikler
ve dış görünüm haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
Asıl ürünün rengi broşürde
gösterilen renkten farklı
olabilir. Bu broşürdeki
görseller gerçek fotoğraflar
değildir ve detaylarda ufak
farklılıklar görünebilir.
Telif Hakkı © 2017 Ricoh
Europe PLC. Tüm hakları
saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/
veya sayfa düzeni Ricoh
Europe PLC'nin önceden
yazılı izni olmadan kesinlikle
değiştirilemez ve/veya
uyarlanamaz, kısmen veya
tamamen kopyalanamaz ve/
veya başka işlerle
birleştirilemez.www.gestetner.com


