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Eenvoud, scherpe kwaliteit en past in de kleinste
hoekjes

U wilt een printer die snel en betrouwbaar is. En die afdrukt wanneer u dat wilt. Dan bent u bij de Ricoh

SP C360DNw aan het juiste adres. Deze compacte A4 LED-kleurenprinter is ontworpen voor kleine

teams die veel gebruikmaken van de printer op kantoor en deze snel moeten kunnen bedienen. De

installatie en bediening van de SP C360DNw zijn zeer eenvoudig. De printer past bovendien in de

kleinste hoekjes, doordat deze vanaf de voorzijde wordt bediend. Ook als u op zoekt bent naar een

goede afbeeldingskwaliteit en precisie, is deze LED-printer uitermate geschikt. De printer produceert

namelijk scherpe resultaten tegen een aantrekkelijke aanschafprijs.

Compact ontwerp met bediening vanaf de voorzijde, waardoor de printer snel te bedienen is en overal kan worden

neergezet

Hoge productiviteit dankzij een afdruksnelheid van 30 pagina's per minuut en een snelle eerste afdruk

Uitgerust met een draadloze netwerkverbinding voor een snelle en eenvoudige verbinding

Milieuvriendelijk dankzij een lage Typical Electricity Consumption (TEC) van minder dan 1,0 W in de slaapstand

Beveiligd afdrukken voorkomt onbevoegde inzage in vertrouwelijke documenten en zorgt daarmee voor een

betere beveiliging



Compacte printer voor drukke
werkomgevingen

De perfecte afdruk op hoge snelheid

Door de LED-technologie produceert de SP C360DNw een
scherpe, heldere kwaliteit op hoge snelheid. Hierdoor wordt een
bestand van 1200 dpi even snel afgedrukt als een bestand van 600
dpi. Met een snelle eerste afdruk van 7,2 seconden voor zwart-wit
en 8,6 seconden voor kleur, is dit betrouwbare apparaat gemaakt
voor snelheid.

Functionaliteit binnen handbereik

De bediening spreekt voor zich dankzij het kantelbare LCD-display.
Hierdoor heeft u direct zicht op nuttige informatie, zoals de status
van het netwerk en verbruiksartikelen. Ook verbinding maken met
uw smartphone of tablet is zo geregeld dankzij de knop voor Wi-Fi
Direct op het bedieningspaneel.

Geen moeilijk gedoe

U kunt direct aan de slag, zonder dat u daar uw IT-afdeling voor
nodig heeft. De SP C360DNw is namelijk uitgerust met een
installatiewizard, waardoor u geen complexe processen hoeft te
doorlopen. En door de standaard Wi-Fi-verbinding, bent u al met
het netwerk verbonden voordat u Plug and Play kunt zeggen.

Blijf doorwerken, óók onderweg

Druk met de SP C360DNw vanaf een brede reeks smartphones of
tablets af dankzij ondersteuning van Mopria, AirPrint en Google
Cloud Print. Maak eenvoudigweg verbinding met de printer met uw
smartphone of tablet via de ingebouwde NFC-tag. Druk vervolgens
op de knop voor Wi-Fi Direct en de gegevensoverdracht kan
beginnen. Ook rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-stick is
mogelijk.



SP C360DNw
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Technologie: LED
Opwarmtijd: 20 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: Kleur: 8,6 seconden

Zwart-wit: 7,2 seconden
Afdruksnelheid: Kleur: 30 pagina's per minuut

Zwart-wit: 30 pagina's per minuut
CPU: 88PA6270 (1,2 GHz)
Geheugen: Standaard: 512 MB

Maximum: 512 MB
Bedrijfscyclus: 75.000 afdrukken per maand
Dubbelzijdig: Ja
Afmetingen (B x D x H): 400 x 515 x 360 mm
Gewicht: 32 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

PRINTER

Printertaal: Standaard: PCL5c, PCL6, PostScript®
3™ (emulatie), PDF Direct (emulatie)

Afdrukresolutie: 600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi
equivalent, 600 x 2400 dpi equivalent,
1200 x 1200 dpi

Lettertypen: PCL, PS3 (emulatie) (Internationale
lettertypen: 13 Intellifonts, 80 Roman
lettertypen)

Interface: Standaard: USB 2.0, draadloos LAN
(IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10
base-T/100 base-TX/1000 base-T,
USB 2.0-Host

Mobiel printen: Apple AirPrint™
Mopria
Google Cloud Print
NFC
Ricoh Smart Device Print & Scan
Ricoh Smart Device Connector

Netwerkprotocol: TCP/IP
Windows®-omgevingen: 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-omgevingen: Macintosh OS X versie 10.9 of later
UNIX-omgevingen: UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux
IBM® AIX

SAP® R/3®-omgevingen: SAP® R/3®, SAP® R/4®
Andere ondersteunde
omgevingen:

NDPS-gateway
AS/400® met gebruik van OS/400 Host
Print Transform
IBM iSeries

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: Standaard papierlade(n): A4, A5, A6,
B5, B6
Handinvoer: A4, A5, A6, B5, B6

Papierinvoercapaciteit: Maximum: 850 vellen
Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 200 vellen
Papiergewicht: Standaard papierlade(n): 56 - 220 g/m²

Handinvoer: 56 - 220 g/m²
- g/m²

Papiercapaciteit: Normaal papier, medium dik papier, dik
papier, gerecycled papier, gekleurd
papier, briefpapier, voorbedrukt papier,
dun papier, speciaal papier,
etikettenpapier, enveloppen, bankpost,
karton, gecoat papier, glanzend papier

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximaal: 1,2 kW
Gereed (modus): 60 W of minder
Slaapstand: Minder dan 1 W
Elektriciteitsverbruik (TEC)*: 1,23 kWh

* Het is een referentiewaarde die
gebaseerd is op de ENERGY
STAR ver.3.0-testmethode.

SOFTWARE

@Remote
Device Manager NX Lite
Device Manager NX Accounting
Device Manager NX Pro
Device Manager NX Enterprise

OPTIES

Papierlade van 1 x 250 vellen, papierlade van 1 x 500 vellen

VERBRUIKSARTIKELEN

Startertoner: Zwart: 2500 afdrukken
Cyaan: 1500 afdrukken
Magenta: 1500 afdrukken
Geel: 1500 afdrukken

Rendement fotogeleidereenheid: Zwart: 15.000 afdrukken
Cyaan: 12.000 afdrukken
Magenta: 12.000 afdrukken
Geel: 12.000 afdrukken

Tonercartridge (normaal
rendement):

Zwart: 2500 afdrukken
Cyaan: 1500 afdrukken
Magenta: 1500 afdrukken
Geel: 1500 afdrukken

Tonercartridge (hoog
rendement):

Zwart: 7000 afdrukken
Cyaan: 5000 afdrukken
Magenta: 5000 afdrukken
Geel: 5000 afdrukken

De meetmethode van het
verbruiksartikelrendement is
overeenkomstig ISO/IEC 19798.

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001-, ISO14001- en
ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of
productnamen zijn
handelsmerken van hun
bijbehorende eigenaren.
Specificaties en uiterlijke
vormgeving kunnen worden
gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
De kleur van het feitelijke
product kan afwijken van de
kleur die is afgebeeld in de
brochure. De afbeeldingen in
deze brochure zijn geen
echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.
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voorbehouden. Deze
brochure, de inhoud en/of lay-
out ervan mogen niet worden
gewijzigd en/of aangepast,
gedeeltelijk of volledig worden
gekopieerd en/of in andere
werken worden opgenomen
zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van
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