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Pierwsze na świecie urządzenie wielofunkcyjne na
baterie

Gdziekolwiek jesteś, innowacyjne zasilane baterią urządzenie SG 3120B SFNw firmy Ricoh pozwala

wykorzystać wszystkie funkcjonalności, które posiada najwyższej klasy urządzenie wielofunkcyjne. To

unikalne urządzenie zapewni Ci, wszystko czego potrzebujesz w dzisiejszym mobilnym świecie. Bedzie

idealnym rozwiązaniem na imprezy plenerowe, gdzie niezbędne jest użycie przedłużacza. Czy też w

sektorze transportowym jako mobilny towarzysz podróży. Dla agencji pracujących w odległych i

trudnodostępnych miejscach SG 3120B SFNw będzie niezbędne. Zawsze i wszędzie, to innowacyjne

urządzenie zapewni wysoką prędkość, wydajność i jakoś GELJET™ oraz znakomitą funkcjonalność

skanowania i faksowania.

Mobilne: pozwala na drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie w każdym miejscu

Łatwe w użyciu: szybkie ponowne ładowanie

Oszczędne

Kompaktowe i przenośne

Zapewniające niski koszt oraz wysoką jakość drukowania GELJET™



Wydajność i wygoda w każdym miejscu

Urządzenie wielofunkcyjne, 
które może być wykorzystywane 
wszędzie
Z baterią masz możliwość wykonania 500 kopii lub
1000 wydruków. SG 3120B SFNw gwarantuje Ci
pełną dostępność, gdy jest problem z zasilaniem.
Urządzenie pracuje, gdy jest podłączone do gniazda
lub baterii. W przypadku przerw w dostawie prądu,
SG 3120B SFNw automatycznie przełącza się na
zasilanie bateryjne, zapewniając ciągłą,
nieprzerwaną pracę.

Łatwe w użyciu i proste ponowne
ładowanie

Używaj urządzenia w ciągu dnia i ładuj je w nocy.
Dioda LED wyświetla poziom baterii. Diody LED
obok tacy wyjściowej zapewniają łatwiejszą obsługę
w w ciemnych pomieszczeniach. W sytuacjach
awaryjnych, gdy musimy naładować inne urządzenie
można skorzystać z gniazda USB znajdującego się
w SG 3120B SFNw. Przydatną opcją jest zapasowa
bateria z ładowarką.

Ekonomiczne, kompaktowe i wydajne

Niskie zużycie energii w SG 3120B SFNw zapewnia
ekonomiczne działanie. Urządzenie zajmuje mało
miejsca, co sprawia, że jest proste w konfiguracji,
nawet na najmniejszej przestrzeni. Wydajność
zapewniona jest dzięki prędkości wydruku 29/29
stron na minutę (mono/kolor). Pierwsza kopia jest
gotowa w ciągu 5.5/7 sekund. 250-arkuszowa kaseta
na papier może być uzupełniona tacą reczną na 100-
arkuszy i dodatkową opcjonalną kasetą na 850
arkuszy.

Zalety GELJET™

SG 3120B SFNw jest drukarką GELJET™
używającą lepkiego, szybkoschnącego żelu
pigmentowego Liquid Gel™. Zapewnia to wysokiej
jakości niedrogie drukowanie na zwykłym papierze.
Liquid Gel™ wysycha natychmiast, pozwalając na
szybki wydruk dwustronny, oszczędzając przy tym
papier i koszty.



SG 3120B SFNw
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania: 35 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

Pełnokolorowe: 7 sekundy
Mono: 5,5 sekundy

Prędkość wydruku ciągłego: Pełnokolorowe: 29 stron na minutę
Mono: 29 stron na minutę

Prędkość ISO: Pełnokolorowe: 8 stron na minutę
Mono: 10,5 stron na minutę

Pamięć: Maksymalnie: 256 MB
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 399 x 436,5 x 329,5 mm
Waga: 15,3 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne: Do 99 kopii
Rozdzielczość: 300 dpi, 300 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki: Standardowo: PCL5c, PCL6, RPCS
Rozdzielczość drukowania: 3 600 x 1 200 dpi
Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa

10 base-T/100 base-TX,
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11b/g/n)

Protokół sieciowy: TCP/IP
Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X v10.5 lub nowszy

SKANER

Rozdzielczość: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału: A4
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN

FAKS

Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3
Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps
Faks internetowy
LAN Fax

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 250 arkuszy

Maksymalnie: 850 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 100 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: 60 -

163 g/m²
Opcjonalna kaseta na papier: 60 - 105
g/m²
Taca ręczna: 60 - 256 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Tryb pracy: 30 W
Tryb oszczędzania energii: 4,2 W

OPROGRAMOWANIE

Opcjonalnie: SmartDeviceMonitor® for Admin/Client,
DeskTopBinder™ Lite, Remote
Communication Gate S Pro

OPCJE

2 x 250-arkuszowa kaseta na papier, Wieloarkuszowa taca ręczna

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność tonera: Czarny: 2 500 wydruków
Cyjan: 2 200 wydruków
Magenta: 2 200 wydruków
Żółty: 2 200 wydruków

Print speed may vary depending on the type of output. Continuous
output speed is based on RPCS driver (high speed mode). ISO speed
is based on RPCS driver (reference data).
Low yield print cartridges are also available (600 sheets)
W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub produkty
są nazwami handlowymi ich
właścicieli. Specyfikacja i
wygląd zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w broszurze.
Zdjęcia w broszurze nie są
prawdziwymi fotografiami i w
wyglądzie mogą pojawić się
niewielkie różnice.
Copyright © 2014 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adoptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.ricoh-europe.com


