
Niski koszt, duża wydajność



Kompaktowe, szybkie i niedrogie.

Firma Nashuatec jest znana na całym świecie ze swoich niezawodnych urządzeń. Używając
naszych drukarek możesz korzystać z tej wiedzy. Zajmująca mało miejsca drukarka SP
C240DN/SP C242DN jest rozwiązaniem dla tych, którzy chcą skorzystać z wygodnych funkcji
sprzętowych i wiodącej na rynku jakości obrazu. SP C242DN ma małe gabaryty, oferuje szybką
prędkość wydruku i bardzo konkurencyjny koszt posiadania (TCO). Najważniejsze funkcje:

Kompaktowe wymiary
Szybki czas nagrzewania i prędkość wydruku
Wygodna obsługa papieru
Pewny zwrot z inwestycji
Niskie zużycie energii redukujące koszty

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Przestrzeń w małym biurze, miejscu roboczym lub domu jest bezcenna. Dlatego nasze
drukarki SP C240DN i SP C242DN łączą w sobie wydajność, której potrzebujesz z
oszczędnością miejsca. Dzięki kompaktowej obudowie nie zajmują cennej przestrzeni
biurowej.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Nie musisz już czekać w nieskończoność na swoje dokumenty. Drukarki SP C240DN i SP
C242DN są gotowe do działania w ciągu pół minuty, a pierwszy wydruk otrzymasz już po 14
sekundach. Drukarka SP C242DN drukuje w kolorze z prędkością 20 stron na minutę a SP
C240DN z prędkością 16 stron na minutę. Nasze drukarki skracają czas Twojej pracy i
zwiększają wydajność Twojej firmy.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW
Drukarki z łatwością obsługują papier do 160 gram oraz nośniki o różnej gramaturze i
rozmiarze. Oferują dwustronne drukowanie, dzięki czemu oszczędzamy papier, wyposażone
są w kasety o dużej pojemności wejściowej oraz toner all-in-one, co również przekłada się na
większe oszczędności. Wybierając SP C240DN i SP C242DN przedstawiasz swój ekologiczny
wizerunek i zwiększasz wydajność swojej firmy.



WYSOKA JAKOŚĆ WYDRUKÓW
Z SP C240DN i SP C242DN otrzymasz wydruki wysokiej jakości, obraz jest wyraźny a kolory
wiernie odzwierciedlone. Łącząc szeroki wachlarz obsługiwanch nośników oraz wysoką jakość
otrzymanych wydruków, stworzysz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

EKONOMICZNE
Wyjątkowa jakość wykonania drukarek SP C240DN i SP C242DN sprawia, że są przyjazne i
w przystępnej cenie. Wysoka niezawodność, wydajność i efektywność sprawia, że TCO jest
na niskim poziomie. Ma to znaczenie, gdy budżet jest ograniczony. Możliwość drukowania na
różnorodnych nośnikach oraz funkcja dwustronnego drukowania pozwala na ograniczenie
kosztów.

PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
Z niskim zużyciem energii, krótkim czasem nagrzewania, drukowaniem dwustronnym ze
standardowym zespołem dupleksu oraz tonerem all-in-one, nasze niezawodne drukarki SP
C240DN i SP C242DN pozwalają na oszczędność energii bez utraty wydajności. Nasze
drukarki to trafiony wybór w sytuacji gdy większość firm, dużych i małych jest zmuszona do
ograniczenia zużycia energii i kontroli emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo, program
bezpłatnego zwrotu tonerów gwarantuje, że zużyte tonery są recyklingowane zgodnie z
polityką ochrony środowiska.



Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może
się różnić od prezentowanego w broszurze.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach
bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

Aby uzyskać więcej
informacji, prosimy o
kontakt

OGÓLNE
Technologia: 4-bębnowy mechanizm, skanowanie wiązką

laserową, drukowanie elektrofotograficzne,
jednoskładnikowe wywoływanie

Prędkość drukowania ciągłego: Pełnokolorowe: 16/20 wydruków na minutę
Czarno-białe: 16/20 wydruków na minutę

Czas nagrzewania: Mniej niż 30 sekund
Pierwszy wydruk: Pełnokolorowe: Mniej niż 14 s

Czarno-białe: Mniej niż 14 s
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 400 x 450 x 320 mm
Waga: Mniej niż 23,8 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy: Maksymalnie: 1,3 kW

Tryb oszczędzania energii: 5/10 W lub mniej
Cykl duty: 30 000/65 000 stron miesięcznie

KONTROLER
Procesor: SP C240DN: CPU 220 MHz

SP C242DN: CPU 400 MHz
Rozdzielczość drukarki: 600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi, 2 400 x 600 dpi
Pamięć: Standardowo: SP C240DN: 64 MB

SP C242DN: 256 MB
Sterowniki: PCL5c/PCL6, emulacja PostScript® 3™:

Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
(32bit/64bit), Macintosh 10.3v lub nowszy

Język drukarki/czcionki: SP C240DN: DDST (GDI)
SP C242DN: PCL5c, PCL6, emulacja
PostScript® 3™: czcionki HP80

PODŁĄCZENIA
Protokół sieciowy: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Obsługiwane środowiska: Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/

Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2
(64bit), Macintosh 10.3v - 10.6v

Interfejs: Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, USB
2.0, PictBridge

OBSŁUGIWANY PAPIER
Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 250-arkuszowa kaseta na papier

1-arkuszowa taca ręczna
Maksymalnie: 751 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: Do 150 arkuszy
Rozmiar papieru: A6 - A4
Gramatura papieru: Standardowa kaseta na papier: 60 - 160 g/m²

Taca ręczna: 60 - 160 g/m²
Dupleks: 60 - 90 g/m²
Opcjonalna kaseta na papier: 60 - 105 g/m²

Nośniki: Papier zwykły, średnio gruby, papier
ekologiczny, koperta, papier gruby, etykiety,
papier cienki, papier kolorowy, papier z
nadrukiem, papier dziurkowany, papier z
nagłówkiem, papier dokumentowy, karty, papier
specjalny

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Toner: SP C240DN: C, M, Y: 2 300 stron (mała

wydajność)1

K: 2 300 stron (mała wydajność)1

SP C242DN: C, M, Y: 2 500/6 000 stron (mała/

duża wydajność)1

K: 2 500/6 500 stron (mała/duża wydajność)1

Pojemnik na zużyty toner: 25 000 wydruków na pojemnik
SP C240DN/SP C242DN dostarczone jest z zestawem startowym na 1,000 arkuszy.

OPCJE
Opcje zewnętrzne: 1 x 500-arkuszowa kaseta na papier

1  IEC24712, pokrycie ustalone zgodnie z ISO/IEC 19798.

W celu sprawdzenia dostępności modeli, opcji oraz oprogramowania prosimy
skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Nashuatec.


