
SP 201N

Drukarka mono

Drukarka

SP 201N

22 Mono
str./m



Kompaktowa i szybka drukarka mono

Czarno-biała drukarka laserowa A4 SP 201N została zaprojektowana aby wzrosła wydajności
drukowania w Twoim biurze. Drukarka oferuje dużą prędkość, wydajność i niski koszt wydruku
laserowego. Ponadto jest kompaktowa i cicha, bez problemu mieści się na biurku. Pracuje w
sieci, ma wyjątkowy czas nagrzewania i drukuje z prędkością 22 stron na minutę. Z
urządzeniem SP 201N firmy Ricoh otrzymasz w prosty sposób czarno-białe wydruki laserowe.

Prosta w obsłudze
Łatwy w obsłudze panel operatorski wyświetla przejrzyste instrukcje
menu. Pełen dostęp z przodu urządzenia ułatwia ładowanie papieru,
wymianę tonera i prace konserwacyjne.

Szybka i produktywna
Z krótkim czasem nagrzewania mniej niż 25 sekund i wydrukami
wytwarzanymi z prędkością 22 stron na minutę, urządzenie to zwiększa
wydajność biura. Kaseta na papier mieści 150 arkuszy. Ręczne
dwustronne drukowanie zwiększa wydajność i oszczędza papier.

Niezawodna
Drukarka ta wykorzystuje części trwałe i ma solidny wygląd. Została tak
zaprojektowana, aby działać przez cały rok, każdego dnia.



Ta czarno-biała drukarka jest idealna dla
gospodarstw domowych i małych biur

Ekonomiczne drukowanie
Trwałe, wysokiej wydajności oraz toner all-in-one redukują koszty
eksploatacji. Powoduje to, że urządzenie to jest przystępną cenowo
inwestycją dla oszczędnych biur.

Kompaktowa i cicha
Drukarka SP 201N ma niewielkie rozmiary, co oznacza, że oszczędza
cenną przestrzeń biurową, urządzenie pracuje bardzo cicho.

Praca w sieci
Możesz cieszyć się bezproblemową integracją sieci dzięki wbudowanej
w standardzie karcie interfejsu sieciowego.

Troska o środowisko
Firma Ricoh pomaga zredukować wpływ Twojej firmy na środowisko.
Urządzenie SP 201N oferuje funkcje przyjazne dla środowiska takie jak
krótki czas nagrzewania i zwiększoną wydajność tonera.



SP 201N
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Technologia: Laserowa
Czas nagrzewania: 25 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

10 sekund

Prędkość drukowania: 22 stron na minutę
Procesor: PA-20: 66 MHz
Pamięć: Standardowo: 32 MB
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 402 x 360 x 165 mm
Waga: 6,8 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Cykl duty: 20 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne: Tryb ręczny

DRUKARKA

Język drukarki: Standardowo: DDST (GDI)
Rozdzielczość drukowania: Maksymalnie (1 200 x 600 dpi)
Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa

10 base-T/100 base-TX
Protokół sieciowy: TCP/IP
Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: A4,
A5, A6, B5, B6
Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6

Pojemność wejściowa papieru: Maksymalnie: 151 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 50 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: 60

- 105 g/m²
Taca ręczna: 60 - 105 g/m²

Pojemność nośników: Papier zwykły, Papier gruby, Papier
ekologiczny, Papier cienki

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 400 W
Tryb gotowości: 55 W
Tryb uśpienia: 5 W

OPROGRAMOWANIE

Standardowo: Web Status Monitor

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność kartridża All-in-one
(mała wydajność):

Czarny: 1 500 wydruków

Pojemność kartridża All-in-one
(duża wydajność):

Czarny: 2 600 wydruków

Metoda pomiaru wydajności: ISO/IEC 19752.
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 © 2013 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.
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