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Wysokiej jakości wydruki w małym biurze i w
domu
Modele SP 150, SP 150W, SP 150SU i SP 150SUW to urządzenia drukujące w formacie A4, które
posiadają funkcje kopiowania w trybie mono & skanowania w kolorze i idealnie nadają się do małych biur
& domów. Wybrane modele posiadają Wi-fi, co umożliwia bezpośrednie połączenie z drukarką za
pomocą urządzeń mobilnych. Urządzenia te charakteryzują się prostą obsługą i kompaktową budową. 2
letnia gwarancja, prosta instalacja i prędkość drukowania 22 str./min. sprawiają, że urządzenia te
sprostają wszystkim Twoim potrzebom.
Prosta obsługa
Szybkie i ciche działanie
Kompaktowa i stylowa budowa
Doskonały stosunek jakości do ceny
Przyjazny dla użytkownika, wirtualny panel operatorski

Niezawodne działanie
Proste w instalacji i obsłudze

Kartridż all-in-one

Urządzenia te są proste w instalacji oraz
konfiguracji, co wpływa pomyślnie na oszczędność
czasu pracy. Codzienne operacje są tak intuicyjne,
że wiele z nich można wykonać za pomocą
wirtualnego panela operatorskiego w komputerze
lub w urządzeniu mobilnym.

Kartridż all-in-one to zintegrowane rozwiązanie
zarówno dla drukarek do małych biur jak i domów,
więc możesz wymienić jednorazowo wszystkie
potrzebne części. Nie ma oddzielnego bębna i
tonera, a wszystko co musisz zrobić, to włożyć
nowy kartridża do urządzenia. Drukowanie z
prędkością 22 str./min. sprawia, że szybko
otrzymasz wysokiej jakości wydruki.

Kompaktowa budowa
Dzięki nowoczesnej i kompaktowej budowie
urządzenia te zmieszczą się w każdym
pomieszczeniu. Mimo niewielkich rozmiarów
posiadają wiele przydatnych funkcji, takich jak
łączność Wi-Fi, czy wirtualny panel operatorski
dzięki któremu możesz w prosty sposób drukować,
kopiować i skanować, a także zmieniać ustawienia
i rozdzielczość.

Innowacje
Dzięki małym, ale znaczącym innowacjom, takim
jak udoskonalona ścieżka prowadzenia papieru,
drukarki te sprawiają, że praca w biurze lub domu
staje się bardziej wydajna. Proste i dostępne
funkcje umożliwiają bezproblemowe drukowanie w
każdym środowisku dzięki czemu przepływ
dokumentów jest zawsze bez zarzutu.

SP 150/SP 150SU/SP 150w/SP 150SUw
SPECYFIKACJA GłÓWNA

OGÓLNE (SP 150, SP 150SU, SP 150w, SP 150SUw)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Czas nagrzewania:

25 sekund

Prędkość wykonania pierwszej
kopii:
Prędkość wydruku ciągłego:

11 sekund

Pojemność kartridża all-in-one
(niska wydajność):
Pojemność kartridża all-in-one
(wysoka wydajność):
Zestaw startowy:

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

22 stron na minutę
351/350/351/350 x 266/275/266/275 x
106/137/106/137 mm

Czarny: 700 wydruków
Czarny: 1 500 wydruków
Czarny: 700 wydruków

Waga:

6,5/7,5/6,5/7,5 kg

Metoda pomiaru wydajności ISO/IEC 19752.

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50/60 Hz

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

KOPIARKA (SP 150SU, SP 150SUw)
Proces kopiowania:

Skanowanie wiązką lasera i druk
elektrofotograficzny

Kopiowanie wielokrotne:

Do 99 kopii

Rozdzielczość:

600 x 600 dpi

DRUKARKA
Język drukarki:

GDI

Rozdzielczość drukowania:

Maksymalnie (1 200 x 600 dpi)

Interfejs:

USB 2.0
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11b/g/n) (SP 150w, SP 150SUw)

Możliwość druku mobilnego:

Mopria (SP 150w, SP 150SUw)

Środowiska Windows®:

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1 ,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2003R2, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2, Windows® 10

Środowiska Mac OS:

Macintosh OS X v10.8 - v10.11

Wirtualny panel operatorski:

Komputer: Windows, Mac
Urządzenie mobilne: Android, iOS (SP
150w, SP 150SUw)

SKANER (SP 150SU, SP 150SUw)
Skanowanie:

Mono
Pełnokolorowe

Rozdzielczość:

Standardowo: 1 200 dpi
Ustawienie domyślne: 300dpi

Rozmiar oryginału:

A4

Format pliku:

Pojedyncza strona TIFF, Pojedyncza
strona JPEG, Pojedyncza strona PDF,
Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF

OBSŁUGIWANY PAPIER
Zalecany rozmiar papieru:

Standardowa/e kaseta/y na papier: A4,
A5, A6, B5, B6

Pojemność wejściowa papieru:

Standardowo: 50 arkuszy
Maksymalnie: 50 arkuszy

Gramatura papieru:

Standardowa/e kaseta/y na papier: 60
- 105 g/m²

EKOLOGIA
Pobór mocy:

www.ricoh.pl

Maksymalnie: 880 W
Tryb pracy: 350 W
Tryb gotowości: 50 W lub mniej
Tryb uśpienia: 1,2 W

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 © 2016 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.

