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38 Zwart-wit
ppm



Zeer compacte A3 zwart-wit desktopprinter

De SP 6430DN is een A3 zwart-wit printer met zeer kleine afmetingen. Hij is niet veel groter dan een

conventionele A4-printer. Hij past gemakkelijk op een bureau, zonder veel ruimte in te nemen. Zijn

aantrekkelijke aanschafprijs, lagere afdrukkosten en laagste energieverbruik (TEC) in zijn klasse, dragen

allemaal bij aan lage exploitatiekosten. U geniet van topprestaties met een snelheid van 38 pagina's per

minuut, met standaard dubbelzijdig printen en ondersteuning van dik papier.

Ruimtebesparend: de kleinste in zijn klasse

Kostenbesparend: lage exploitatiekosten

Efficiënt: eerste pagina na 6,5 seconden, afdruksnelheid van 38 pagina's per minuut

Productief: max. papiercapaciteit van 2100 vellen (max. 5 papierladen, max. papiergewicht: 220 g/m²)

Veelzijdig: ondersteuning van dik papier door alle laden



Klein maar indrukwekkend

Bespaar tijd en geld

De SP 6430DN is een A3-printer met afmetingen
die niet veel groter zijn dan een conventionele A4-
printer. Hij past makkelijk op uw bureau, waardoor
hij waardevolle ruimte bespaart. Door zijn moderne
ontwerp valt hij nauwelijks op. Met zijn
aantrekkelijke aanschafprijs en lage
werkingskosten kunt u met de SP 6430DN
gemakkelijk binnen uw budget blijven. Standaard
dubbelzijdig printen bespaart papier, archiefruimte
en portokosten.

Bespaar tijd

U hoeft niet lang te wachten op uw printopdrachten
met de SP 6430DN. De eerste afdruk is al binnen
6,5 seconden klaar. De printer is hiermee de
snelste binnen zijn klasse. Zijn opwarmtijd is
slechts 16,6 seconden en zijn afdruksnelheid 38
pagina's per minuut. Het apparaat wordt standaard
geleverd met een papierlade van 500 vellen en een
handinvoer van 100 vellen. De totale
papiercapaciteit bedraagt maar liefst 2100 vellen
vanuit 5 verschillende papierbronnen, die allemaal
gewichten verwerken tot 220 g/m². De maximale
papieruitvoercapaciteit bedraagt 500 vellen, zodat
u onafgebroken uw opdrachten kunt printen.

Gemakkelijk te bedienen

Het apparaat heeft een groot bedieningspaneel met
een display van 4 regels. Duidelijk en eenvoudig in
het gebruik. En dat is precies wat u nodig heeft
voor een eenvoudige bediening. Via een handige
hendel aan de voorzijde kunt u het voorpaneel van
de printer openen om bijvoorbeeld onderhoud te
plegen. U hoeft zich geen zorgen te maken dat het
papier onverwachts opraakt: een indicatielampje
stelt u op de hoogte van de hoeveelheid papier in
de lade, zodat u tijdig de papierlade van 500 vellen
kunt bijvullen. Mobiel printen op deze printer via uw
smartphone of tablet is ook mogelijk dankzij de
Ricoh Smart Device Print&Scan app.

Milieuvriendelijk

Ricoh streeft naar het behalen van optimale
prestaties met zo min mogelijk impact op het milieu.
De SP 6430DN heeft het laagste energieverbruik
en Typical Electricity Consumption (TEC) waarde
(1,81 kWu) van zijn klasse. Tijdens de slaapstand
verbruikt hij minder dan 1 W. De ECO Night Sensor
en wekelijkse timerfunctie beperken het
energieverbruik nog verder. Een laag
energieverbruik betekent ook dat u aanzienlijk op
kosten kunt besparen.



SP 6430DN
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd: 16,6 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: 6,5 seconden
Afdruksnelheid: 38 pagina's per minuut
Geheugen: Standaard: 512 MB

Maximum: 1 GB
Harde schijf: 250 GB (Optie)
Bedrijfscyclus: 150.000 afdrukken per maand
Dubbelzijdig: Standaard
Afmetingen (B x D x H): 459 x 392 x 347,5 mm
Gewicht: 22,5 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

PRINTER

Printertaal: Standaard: PCL5e, PCL6, Adobe®,
PostScript® 3™, PDF
Optie: XPS, IPDS

Afdrukresolutie: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Lettertypen: PCL (45 lettertypen, Internationale

lettertypen: 13 Intellifonts), PS3
(Emulation) (136 lettertypen), IPDS
(108 lettertypen (Optie))

Interface: Standaard: USB 2.0, USB-
hostinterface, Gigabit Ethernet
Optie: Bidirectioneel IEEE 1284,
Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
USB-server voor tweede
netwerkinterface

Netwerkprotocol: TCP/IP, IPX/SPX
Windows®-omgevingen: 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-omgevingen: Macintosh OS X Native v10.6 of later
Novell® Netware® omgevingen: Versie 6.5 of later

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: A3
A4
A5
A6
B4
B5
B6

Papierinvoercapaciteit: Standaard: 500 vellen
Maximum: 2100 vellen

Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 500 vellen
Papiergewicht: Standaard papierlade(n): 56 - 220 g/m²

Optionele papierlade(n): 56 - 220 g/m²
Handinvoer: 56 - 220 g/m²
Duplexlade: 56 - 162 g/m²

Papiercapaciteit: Normaal papier, Dik papier,
Gerecycled papier, Gekleurd papier,
Briefpapier, Voorbedrukt papier, Dun
papier, Speciaal papier,
Etikettenpapier, Enveloppen, Bankpost

BEVEILIGING

HDD-beveiliging tegen overschrijven van gegevens, Harde schijfcodering,
Windows®-verificatie, LDAP-verificatie, Basisverificatie,
Gebruikerscodeverificatie, 802.1.x-verificatie via kabel

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximaal: 1073 W
Elektriciteitsverbruik (TEC): 1,81 kWh
Timer energiespaarstand: 0,57 W

OPTIES

Papierlade van 1 x 500 vellen, Papierlade van 2 x 500 vellen, Papierlade
van 3 x 500 vellen, Harde schijf (250 GB), RAM (1 GB), Bidirectioneel
IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-apparaatserver,
VM-kaart, Netware, IPDS-eenheid, Rechtstreeks afdrukken via XPS

VERBRUIKSARTIKELEN

Tonercapaciteit: Zwart: 10.000 afdrukken
Starterkit: Zwart: 6000 afdrukken
Rendement fotogeleidereenheid: Zwart: 25.000 afdrukken

Calculatiemethode voor rendement van verbruiksartikelen: ISO/IEC
19752.

ISO9001-, ISO14001- en
ISO27001-gecertificeerd
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