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Enkelhet som gör att du inte fastnar.

Företag som ditt vill inte fastna, bara jobba vidare och dessa svartvita skrivare och MFP:er för A4 kan

hjälpa dig med det och mycket mer. De erbjuder en pålitlighet du kan lita på och en bildkvalitet på 1 200 x

1 200 dpi kombinerat med enkel installation och inbyggd användarvänlighet så att du snabbt och enkelt

ska kunna använda alla funktioner. Det kompakta formatet gör att du kan placera dem nästan var som

helst och extra flexibelt blir det med stöd för utskrift från olika mobila smarta enheter.

Enkel att installera och använda med en dedikerad app

Enkelt att byta allt-i-ett-kassetten

Kompakt och all funktionalitet framifrån

Stödjer Windows, Mac och Linux

Skriv ut och skanna med smarta Android- eller iOS-enheter



Det perfekta resultatet. Varje gång.

Enkelt och flexibelt.

Våra enheter är intuitiva och designade att vara
klara för användning snabbt och utan behov av
avancerad teknisk support för att hantera
installationen. De hjälper dig att få jobbet gjort med
enkel tillgång till de verktyg du använder oftast. Det
lilla formatet gör att du kan placera dem nästan var
som helst i rummet, storleken på ditt kontor spelar
ingen roll, det finns alltid utrymme för en kompakt,
effektiv men ändå avancerad skrivare.

Anslut alla enheter.

Du kan skriva ut bilder och dokument med appen
Ricoh Smart Device Print & Scan från Apple
iPhone, iPad och Android-enheter. Allt du behöver
göra är att ladda ner appen och ansluta till samma
nätverk. Använder du iOS kan du till och med
skriva ut utan att installera appen. Så enkelt är det.

Hög produktivitet. Högre kvalitet.

SP 325SNw och SP 325SFNw ökar produktiviteten
med sin autoreverserande dokumentmatare och
fler anslutningsalternativ som fås med stöd för
AirPrint. Alla enheter i den här serien erbjuder
snabb utskrift och en bildkvalitet på 1 200 x 1 200
dpi vilket ger en produktionsnivå som kommer att
hjälpa dig att överträffa dina mål och uträtta så
mycket mer.

Ändlös delning.

Med SP 325SNw och SP 325SFNw får du allt du
kan förvänta dig från en multifunktionsskrivare plus
en gateway för att dela dokument. Använd dem för
att snabbt skanna och digitalisera dina dokument
och göra dem enkla att dela genom att skanna dem
direkt till en mapp, e-post eller USB via
skannerdrivrutinen.



SP 325DNw / SP 325SNw / SP 325SFNw
TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Uppvärmningstid: 26/30/30 sekunder
Första utskriftssidan: 8 sekunder
Utskriftshastighet: 28 sidor/minut
Minne: Standard: 128 MB
Toppvolym (duty): 35 000 sidor i månaden
Livslängd: 5 år eller 350 000 utskrifter
Duplex: Ja
Mått (B x D x H): 376/405/405 x 392/392/392 x

262/405/405 mm
Vikt: 13/17/17 kg
Strömkälla: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR (SP 325SFNw, SP 325SNw)

Flersidig kopiering: Max 99 kopior
Upplösning: 600 x 600 dpi
Zoom: Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE

Skrivarspråk: Standard: PCL5e, PCL6
Upplösning: 600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi, 1 200 x

1 200 dpi
Fonter: PCL (45 fonter)
Gränssnitt: Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-

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

Nätverksprotokoll: TCP/IP
Windows®-miljöer: Windows® Vista, Windows® 7,

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

Mac OS-miljöer: Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Andra miljöer som stöds: Linux environment

SKANNER (SP 325SFNw, SP 325SNw)

Skanning: S/V
Fullfärg

Skanningshastighet: Fullfärg: Max 4,5 original per minut
Svartvitt: Max 13 original per minut

Medföljande drivrutiner: Network TWAIN
Skanna till: E-post, Mapp, USB, FTP, mobil enhet

(med gratisapp)

FAX (SP 325SFNw)

Anslutning: PSTN, PBX
Kompatibilitet: G3
Överföringshastighet: G3: 3 sekund(er)

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat: A4, A5, A6, B5, B6
Papperskapacitet: Max: 300 ark
Papperskapacitet (utmatning): Max: 125/50/50 ark
Pappersvikt: Standardkassett(er): 52 - 162 g/m²

Sidoinmatningsfack: 52 - 162 g/m²
Duplex: 60 - 105 g/m²

MILJÖ

Effektförbrukning: Max: 890 W
Klar-läge: max 120 W
Viloläge: max 1 W

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Allt-i-ett-kassett (hög kapacitet): Svart: 3 500 sidor
Kapacitet för allt-i-ett-kassett
(ultrahög):

Svart: 6 400 sidor

Startkit: Svart: 1 000 sidor
Genomsnittlig förbrukning enligt
ISO/IEC 19752

Kontakta din lokala återförsäljare för information om modellers
tillgänglighet, tillval och programvaror.

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-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 © 2017 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
Euorpe PLC.
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