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Kompakta och pålitliga MFP för daglig användning

SP 3600SF/SP 3610SF har allt du behöver för kostnadseffektiva svartvita utskrifter, kopior, skanning och

fax. Ett tilltalande inköpspris och låg ägandekostnad gör dessa multifunktionsenheter till en smart och

långsiktig investering. Nashuatecs nya controller ger dig både hög hastighet och hög kvalitet för att

optimera din effektivitet. Dessutom får enheterna lätt plats på ett skrivbord, vilket förenklar både arbete

och underhåll eftersom du når alla funktioner från framsidan. Kort sagt; SP 3600SF/SP 3610SF

kommer hjälpa dig att bli mer produktiv och samtidigt ta ansvar för vår miljö - dag efter dag.

Spara pengar med en låg total ägandekostnad

Snåla på utrymmet med en kompakt och utrymmessnål maskin

Sänk din miljöpåverkan: lägre energiförbrukning

En utskriftsupplösning på 1 200 dpi ger dokument av hög kvalitet

Enkelt underhåll och drift



Hög produktivitet; låg miljöpåverkan

Mycket produktiv

SP 3600SF/SP 3610SF är utrustad med

Nashuatecs senaste controller och är både

högpresterande och har funktioner som gör

jobben enklare. Du har första utskriften efter bara

6,5 sekunder och sedan produceras 30 sidor i

minuten. Med en duplexskanner (SP 3610SF)

höjs produktiviteten ytterligare. Och

utskriftsupplösningen är utmärkta 1200 x 1200

dpi. Som grädde på moset har båda enheterna en

månatlig toppvolym på 50 000 utskrifter,

@Remote är standard och WiFi finns som tillval.

Låg total ägandekostnad

Ett konkurrenskraftigt pris och låg

energiförbrukning gör SP 3600SF/SP 3610SF till

en smart investering för små till medelstora kontor.

PxP-toner fixerar vid en lägre temperatur och

sparar på energikostnaderna. Tonerförbrukningen

kan sänkas med funktionen "tonerbesparing".

Driftskostnaderna hålls på en låg nivå tack vare att

framkallningsenheten och tonern är separerade.

Det betyder att du kan byta ut dem var för sig

istället för att vara tvungen att byta en allt-i-ett-

patron.

Kompakt och enkel att använda

SP 3600SF/SP 3610SF får enkelt plats på vilket

skrivbord som helst. Åtkomst till alla funktioner

från framsidan gör dem enkla att underhålla. En 4-

raders LCD-panel och snabb återställning från

viloläge gör dem till en fröjd att arbeta med.

Tänker på miljön

Nashuatecs mål är att kombinera bäst prestanda

med lägst miljöpåverkan. Med SP 3600SF/SP

3610SFs djupa violäge och ECO-lägen hålls

energiförbrukning och CO2-utsläpp till ett minimum.

Vid tillverkningen använder vi alltid komponenter av

bioplast när det är möjligt. Energiförbrukningen

under tillverkningen är lägst i sin klass och toner-

och pappersförbrukningen hanteras effektivt för att

spara på våra tillgångar



SP 3600SF/SP 3610SF

TEKNISK SPECIFIKATION

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellers

tillgänglighet, tillval och programvaror. ISO9001-certifierad,

ISO14001-certifierad,

Alla märkes- och/eller
produktnamn är registrerade
varumärken och tillhör
respektive ägare.
Specifikationer och utseende
kan ändras utan föregående
meddelande. Färgen på den
verkliga produkten kan skilja
sig från den som visas i
denna broschyr. Bilderna i
den här broschyren är inte
verkliga fotografier och kan
skilja sig något avseende
detaljer.

Copyright © 2015 Ricoh
Europe PLC. Alla rättigheter
förbehålles. Den här
broschyren, dess innehåll
och/eller layout får inte
modifieras och/eller
anpassas, kopieras delvis
eller i sin helhet och/eller
införlivas i andra dokument
utan ett i förväg skriftligt
godkännande från Ricoh
Europe PLC.

ALLMÄNT FAX

Uppvärmningstid: 14 sekunder

Första utskriftssidan: 6,5 sekunder

Utskriftshastighet: 30 sidor/minut

Minne: Standard: 512 MB

Toppvolym (duty): 50 000 sidor i månaden

Mått (B x D x H): 400 x 392 x 406 mm

Vikt: 19 kg

Strömkälla: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR

Kopieringsprocess: Dry, single component & electro-

photographic printing

Flersidig kopiering: Max 99 kopior

Upplösning: 600 x 600 dpi

Zoom: Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE

Skrivarspråk: Standard: PCL5e, PCL6, Adobe®

PostScript® 3TM

Upplösning: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1

200 dpi

Fonter: PCL (45 fonter, Internationella fonter:

13 Intelli-fonter), PS3 (136-fonter)

Gränssnitt: Standard: USB 2.0, Ethernet 10

base-

T/100 base-TX Tillval: Trådlöst

LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Nätverksprotokoll: TCP/IP (IP v4, IP v6)

Windows®-miljöer: Windows® XP, 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

Mac OS-miljöer: Macintosh OS X Native v10.6 eller

senare

SKANNER

Skanningshastighet: Fullfärg: A4 (Max 6 original per minut)

Svartvitt: A4 (Max 20 original

per minut)

Upplösning: Standard: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi,

400 dpi, 600 dpi

Standard: 200 dpi

Originalformat: A4

Medföljande drivrutiner: Network TWAIN

Skanna till: E-post (SMTP Auth, POP före SMTP),

USB, SMB, FTP

Anslutning: PSTN, PBX

Kompatibilitet: ITU-T (CCITT) G3

Överföringshastighet: G3: 3 sekund(er)

Max: 33,6 kbps

Skanningshastighet: 2,5 sekund(er)

Minneskapacitet: Standard: 16 MB

Minnesbackup: Nej

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat: A4

A5

A6

B5

B6

Papperskapacitet: Standard: 350 ark

Max: 850 ark

Papperskapacitet (utmatning): Max: 125 ark

Pappersvikt: Standardkassett(er): 52 - 162 g/m2

Tillvalskassett(er): 52 - 162 g/m2

Sidoinmatningsfack: 52 - 162 g/m2

Duplex: 52 - 162 g/m2

MILJÖ

Effektförbrukning: Max: 1 006 W

Energisparläge: 0,98 W

TILLVAL

1 kassett för 250 ark, 1 kassett för 500 ark, Trådlöst LAN

(IEEE 802.11a/b/g/n)

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Startkit: Svart: 1 500 sidor

Kapacitet, trumenhet: Svart: 20 000 sidor

Allt-i-ett-kassett (normal Svart: 2 100 sidor

förbrukning):

Allt-i-ett-kassett (hög förbrukning): Svart: 4 200 sidor


