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Skrivare och MFP för svartvit A4

Skrivare Kopiator Fax Skanner

SP 377SFNwX

28 MFP
S/V

ppm

SP 377DNwX

28 Skrivare
S/V

ppm



Hög produktivitet. Låg utskriftskostnad.

Håll din verksamhet och ditt arbetsflöde flytande med SP 377DNwX och SP 377SFNwX. De är utrustade

med en allt-i-ett-tonerkassett för hög utskriftskapacitet. Du kan skriva ut 6 400 sidor direkt vid leverans

med den inkluderade tonern och du behöver inte köpa hem någon ny på länge. För ett stort utskriftsjobb

sänks utskriftskostnaden per sida och den totala ägandekostnaden. Den utökade kapaciteten

kompromissar varken med kvalitet eller utrymme.

Tonerpatron för 6 400 sidor inkluderas

Lägst sidkostnad i klassen och färre inköp av allt-i-ett-kassetter

Kompakt med en utskriftskvalitet på 1 200 x 1 200 dpi

Stödjer Windows, Mac och Linux

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



Fördelar med en tonerpatron för hög
förbrukning.

Köp färre. Mindre avfall.

Med den inkluderade tonerpatronen för hög utskriftskapacitet får du
mer tid innan du behöver köpa en ny patron - det gör att du kan
fokusera på att hålla kostnader nere. Och eftersom du handlar
mera sällan blir din påverkan på miljön mindre med mindre
avfallshantering.

Spara tid. Spara pengar. 

Den här serien har en allt-i-ett-kassett som är enkel att byta och
som sparar tid. Väntetiden har också minskat tack vare att den
första utskriftssidan levereras på 8 sekunder och med MFP:n
skannar du flera dubbelsidiga original helt automatiskt med den
autoreverserande dokumentmataren (ARDF) för ökad produktivitet.

Enkel åtkomst. Enkel att använda.

Det lilla formatet betyder att du kan placera dessa effektiva men
ändå avancerade skrivare nästan var som helst i ett rum och de är
ideala för små till medelstora arbetsgrupper. Intuitiv och klar att
användas direkt, inget behov av kvalificerad expertis för att hantera
eller installera.

Anslut var som helst. Med alla enheter.

Med flexibel anslutning kan du skriva ut bilder och dokument med
appen Print & Scan från både Apple- och Androidbaserade smarta
enheter. Ladda bara ner appen och anslut till samma nätverk för
flexibel utskrift. Med AirPrint*, Mopria och NFC kan du även skriva
ut utan att installera appen. *Endast med SP 377SFNwX-modellen.



SP 377DNwX / SP 377SFNwX
TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Uppvärmningstid: 26/30 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
Mått (B x D x H): 376/405 x 392/392 x 262/405 mm
Vikt: 13/17 kg
Strömkälla: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR (SP 377SFNwX)

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, Internationella fonter:

13 Intelli-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® 7, Windows® 8, Windows®

8.1, Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

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

SKANNER (SP 377SFNwX)

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 377SFNwX)

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

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat: A4
A5
A6
B6
B5

Papperskapacitet: Max: 300 ark
Papperskapacitet (utmatning): Max: 125/50 ark
Pappersvikt: Standardkassett(er): 52 - 162 g/m²

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

MILJÖ

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

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Kapacitet för allt-i-ett-kassett
(ultrahög):

Svart: 6 400 sidor

Startkit: Svart: 6 400 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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