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Kompaktare. Produktivare. Och med fler tillval.

I dag är pålitlighet och produktivitet viktigt och du behöver en enhet du kan lita på. Naturligtvis vill du

också att investeringen ska vara värd pengarna. SP 400DN är den perfekta lösningen för mindre

arbetsgrupper. Kostnadseffektiv utskrift till låg investeringskostnad. Den är så liten att den ryms var som

helst på ditt kontor och den skriver ut 30 sid/min. Du får en enhet med lång livstid, 360 000 sidor, stöd för

olika papperstjocklek och hög flexibilitet.

Kan placeras i små utrymmen

Användarvänlig med tydlig fyraraders LED-display

Stöd för mobil utskrift via smarta enheter

Standardpapper och tjockt papper från alla kassetter

Miljöanpassad med låg energiförbrukning genom smart LED-teknik



Enkel utskrift. Från nästan var som helst.

Fler funktioner.

Vår teknik gör alla funktioner du behöver
lättillgängliga. Och vi har säkerställt att den här
enheten är effektiv att arbeta med. LED-displayen
med fyra rader ger dig tydliga instruktioner och
visuell guidning så att du enkelt får jobbet gjort.

Skriv ut direkt från mobilen.

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

Utveckla din verksamhet.

Tekniken bakom LED-skrivarhuvudet förbättrar inte
bara kvaliteten den gör också att den här enheten
är mycket mindre än traditionella laserenheter. Du
kan placera enheten i ett hörn – eller på ett
skrivbord – på ditt företag eller hemma och den tar
minimalt med utrymme men presterar perfekt.

Fler utskriftsalternativ. Och bättre för
miljön.

Mediaflexibiliteten gör att du kan skriva ut på olika
papperstyper från alla kassetter. Den kan skriva ut
på tunt papper och på upp till 162g/m2 tjockt
papper. Och med LED-teknik har den låg
energiförbrukning så att dina utskriftskostnader kan
sänkas vilket också är bra för miljön.



SP 400DN
TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Teknik: LED
Uppvärmningstid: 19 sekunder
Första utskriftssidan: 6,5 sekunder
Utskriftshastighet: Svartvitt: 30 sidor/minut
Processor: Intel Celeron-M: 500 MHz

ARM Cortex A8
Minne: Standard: 256 MB

Max: 256 MB
Toppvolym (duty): 50 000 sidor i månaden
Duplex: Ja
Mått (B x D x H): 370 x 392 x 268 mm
Vikt: 14,5 kg
Strömkälla: 220 - 240 V, 50/60 Hz

SKRIVARE

Skrivarspråk: Standard: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

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 (Emulation) (136-
fonter)

Gränssnitt: Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-
T/100 base-TX

Nätverksprotokoll: TCP/IP
Windows®-miljöer: Windows® 7, Windows® 8, Windows®

8.1, Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003R2,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

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

PAPPERSHANTERING

Standardkassett(er): 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

Mediakapacitet: Normalt papper, Mellantjockt papper,
Tjockt papper, Återvunnet papper,
Färgpapper, Brevhuvud, Förtryckt
papper, Tunt papper, Etikettark,
Kuvert, OH-film

MILJÖ

Effektförbrukning: Max: 990 W
Energisparläge: Strömförsörjning (1 W)

TILLVAL

1 kassett för 250 ark, 1 kassett för 500 ark

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Startkit: Svart: 1 500 sidor
Kapacitet, trumenhet: Svart: 20 000 sidor
Allt-i-ett-kassett (normal
förbrukning):

Svart: 2 500 sidor

Allt-i-ett-kassett (hög förbrukning): Svart: 5 000 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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