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Ultrakompakt sort-hvid bordprinter til A3
SP 6430DN er en sort-hvid A3-printer, der fylder forbløffende lidt. Den er ikke meget større end en A4printer og kan derfor nemt placeres på et almindeligt skrivebord. Enhedens attraktive købspris og lave
printomkostninger – samt det laveste strømforbrug i klassen – reducerer de samlede ejeromkostninger.
Derudover tilbyder den en høj ydeevne og printhastighed på 38 s/min. samt standard duplexudskrivning
og understøttelse af kraftigt papir.
Pladsbesparende: Den mindste i sin klasse
Omkostningseffektiv: Lave samlede ejeromkostninger
Effektiv: Første udskrift på 6,5 sekunder, printhastighed på 38 s/min.
Produktiv: Maks. papirkapacitet på 2100 ark (op til 5 kassetter, maks. papirvægt: 220 g/m²)
Alsidig: Understøttelse af kraftigt papir fra alle kassetter

Lille printer, stor ydeevne
Spar plads og penge

Ekstremt brugervenlig

SP 6430DN er en A3-printer, der er på størrelse
med en almindelig A4-printer. Det moderne design
og kompakte format gør det oplagt at placere den
på skrivebordet, så du sparer værdifuld plads. Med
den attraktive købspris og de lave driftsomkostninger påvirker SP 6430DN ikke dit budget. Og da
duplex er standard, sparer du både papir,
arkivplads og forsendelsesomkostninger.

Enheden har et stort betjeningspanel med et 4linjers display og en menu, der er nem at navigere
rundt i. Det gør håndteringen let og enkel. Grebet
på frontlågen giver dig nem adgang til at udskifte
forbrugsstoffer og udføre vedligeholdelse. Du skal
dog ikke være bange for, at SP 6430DN pludselig
løber tør for papir, da du ved hjælp af en indikator
kan se, hvornår 500-arks kassetten skal fyldes op.
Appen RICOH Smart Device Print&Scan gør det
nemt at sende printjob fra mobile enheder såsom
en smartphone eller tablet til en Ricoh-printer.

Spar tid
Du skal ikke vente længe på dine udskrifter med
SP 6430DN. Første udskrift er klar på blot 6,5
sekunder – den hurtigste tid for klassen.
Opvarmningstiden er kun 16,6 sekunder, og hele
38 sider leveres i minuttet. Enheden er standardkonfigureret med en 500-arks kassette og 100-arks
bypassbakke. Den samlede papirkapacitet er på
2100 ark fra 5 forskellige papirkilder, som alle
understøtter gramvægte på op til 220 g/m².
Outputkapaciteten på maks. 500 ark garanterer
lange, uafbrudte printkørsler.

Miljøvenlig
Ricohs filosofi er at levere den højeste ydeevne
med den laveste miljøbelastning. Det opfylder SP
6430DN, da den har det laveste energi- og
strømforbrug (1,81 kWh) i sin klasse. I dvaletilstand
bruger den mindre end 1 W, og ECO Night Sensor
samt den ugentlige timer sørger for at mindske
energiforbruget yderligere. Et lavt energiforbrug
betyder også markante omkostningsbesparelser.

SP 6430DN
HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

SIKKERHED

Opvarmningstid:

16,6 sekunder

Første udskrift:

6,5 sekunder

Printhastighed:

38 sider/min.

Harddiskoverskrivning, Harddiskkryptering, Windows®-godkendelse,
LDAP-godkendelse, Basisgodkendelse, Brugerkode-godkendelse,
802.1.x-godkendelse

Hukommelse:

Standard: 512 MB
Maksimum: 1 GB

MILJØ

Harddisk::

250 GB (Ekstraudstyr)

Normeret kapacitet:

150.000 sider pr. måned

Duplex:

Standard

Mål (B x D x H):

459 x 392 x 347,5 mm

Vægt:

22,5 kg

Strømkilde:

220 - 240 V, 50/60 Hz

PRINTER
Printersprog:

Standard: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF
Ekstraudstyr: XPS, IPDS

Strømforbrug:

Maksimum: 1.073 W
TEC (Typical Electricity Consumption):
1,81 kW/time
Energisparetilstand: 0,57 W

EKSTRAUDSTYR
1 x 500-arks kassette, 2 x 500-arks kassette, 3 x 500-arks kassette,
harddisk (250 GB), RAM (1 GB), tovejs IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), USB-server, VM-kort, Netware, IPDS-enhed, direkte XPSprint

Printopløsning:

300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi

FORBRUGSSTOFFER

Fonte:

PCL (45 fonte, Internationale: 13 Intellifonte), PS3 (136 fonte), IPDS (108
fonte (Ekstraudstyr))

Tonerkapacitet:

Sort: 10.000 sider

Starttoner:

Sort: 6.000 sider

PCU-kapacitet:

Sort: 25.000 sider

Interface:

Standard: USB 2.0, USB Host I/F,
Gigabit Ethernet
Ekstraudstyr: tovejs IEEE 1284,
trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
USB Server for Second Network
Interface

Netværksprotokol:

TCP/IP, IPX/SPX

Windows®-miljøer:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Mac OS-miljøer:

Macintosh OS X Native v10.6 eller
nyere

Novell® Netware®-miljøer:

v6.5 eller nyere

Målemetode for forbrugsstoffer: ISO/IEC 19752
Kontakt din lokale Ricoh-leverandør for oplysninger om tilgængelige
modeller, ekstraudstyr og software.

PAPIRHÅNDTERING
Anbefalet papirformat:

A3
A4
A5
A6
B4
B5
B6

Papirkapacitet:

Standard: 500 ark
Maksimum: 2.100 ark

Outputkapacitet:

Maksimum: 500 ark

Papirvægt:

Standardkassette(r): 56 - 220 g/m²
Ekstrakassette(r): 56 - 220 g/m²
Bypassbakke: 56 - 220 g/m²
Duplexbakke: 56 - 162 g/m²

Medietyper:

Almindeligt papir, kraftigt papir,
genbrugspapir, farvet papir, brevhoved,
fortrykt papir, tyndt papir, specielt papir,
labelark, kuverter, kontraktpapir
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ISO 9001-certificeret, ISO
14001-certificeret, ISO
27001-certificeret
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