Poder de Impressão compacto e robusto com funcionalidade 4 em 1

Grande desempenho para pequenos espaços
Quando o espaço é escasso, nossos compactos multifuncionais A4 em preto e branco, os Aficio™SP 5200S,
SP 5210SF e SP 5210SR, são ideais. Produzem impressão, cópia, digitalização e fax 4 em 1 para atender
a todas as suas necessidades de documentos. Equipados com recursos geralmente só esperados em
multifuncionais maiores, estes equipamentos são menores, mas igualmente robustos. Seu atarefado
escritório ou grupo de trabalho recebe equipamentos rápidos e economicamente acessíveis, que podem
expandidos de modelos de mesa até poderosos equipamentos de chão, com quatro bandejas.
O cliente se beneficia de:
Alta velocidade para maximizar a produtividade
Compacto e fácil de usar
Segurança de dados incorporada
Baixo Custo Total de Propriedade (TCO)
Eficiente em Energia

VERSATILIDADE E FLEXIBILIDADE
O modelo padrão oferece uma única bandeja com capacidade para 550 folhas, o que é perfeito para
um ambiente de escritório pequeno ou sobre uma mesa. Para grupos de trabalho maiores, é possível
expandir a capacidade dos multifuncionais para 2.300 folhas de diferentes tipos de papel. O SP 5210SF
possui fax embutido por padrão. Por sua vez, o SP 5210SR inclui uma unidade de acabamento interna
com capacidade de grampear, para acabamento profissional, sem necessidade de espaço adicional.

AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE
Tempo é dinheiro e os nossos equipamentos não desperdiçam nenhum dos dois. Você obtém uma
cópia em menos de 10 segundos, graças a velocidade de impressão da primeira cópia de 7,5 segundos.
Com velocidades de impressão de 45/50 ppm em A4 e 47/52 ppm em Carta, é possível melhorar de forma
significativa o seu fluxo de trabalho. Eles detectam também intuitivamente o formato de papel, suportam grande
variedade de gramaturas de papel entre 52 e 220g/m², digitalização em cores e uma qualidade de reprodução
consistente. O @Remote completo ajuda a aumentar a eficiência fornecendo suporte remoto em tempo real
para monitoração do desempenho e gestão de diagnósticos.
MAXIMIZE O ESPAÇO DE TRABALHO E MINIMIZE O ESFORÇO
Graças ao seu design compacto, nossos MFPs A4 não ocupam espaço de trabalho a mais no escritório.
A configuração e a operação são simples e intuitivas. O equipamento possui ainda um grande painel
sensível ao toque, que pode ser inclinado e ajustado para maior conforto de qualquer usuário.

USE O TEMPO TRABALHANDO E NÃO ESPERANDO SUA VEZ
Você pode acessar as funções de cópia, digitalização ou fax sempre que necessário, esteja imprimindo
outros trabalhos ou não. Pilhas de documentos em papel solto podem ser digitalizadas diretamente para
seu computador ou para uma pasta. Também é muito fácil enviar faxes de seu PC e organizar, editar e
enviar arquivos com as ferramentas de digitalização incluídas. Enquanto que uma conexão de impressão
USB padrão poupa tempo precioso e aumenta a produtividade.

MANTENHA OS DOCUMENTOS CONFIDENCIAIS PROTEGIDOS
Você tem a seu dispor um pacote completo de ferramentas de segurança para proteger seus dados.
Por exemplo, as cópias não são impressas até que seja digitado um número de identificação pessoal (PIN)
e você pode limitar a utilização dos equipamentos multifuncionais apenas a grupos e indivíduos autorizados.
É possível também incorporar marcas de água na mídia de impressão para impedir a cópia não autorizada.
Além desses recursos padrão, nosso pacote opcional de autenticação por cartão de ID e cartão magnético
também protege seus dados confidenciais.

CONTROLE CUSTOS E ECONOMIZE MAIS
Nossa linha foi concebida para minimizar o TCO com muitos recursos de economia, para reduzir o
consumo de papel desnecessário. A impressão em duplex, por exemplo, é automática e diminui
consideravelmente o consumo e a despesa de papel. Os volumes de impressão também podem ser
controlados, para impedir a utilização não autorizada ou o uso excessivo, poupando assim custos.

PROTEÇÃO AMBIENTAL
A sustentabilidade é uma parte importante de nossos valores. Influi em qualquer área da nossa empresa,
da fabricação à distribuição, das instalações à reciclagem. Maximizar a eficiência é um firme compromisso
e nossos modelos SP 5200S, SP 5210SF e SP 5210SR estão em conformidade com Energy Star e BAM.
A impressão duplex, o fax sem papel e os toners tudo-em-um também reduzem o consumo de energia e
poupam despesas.

COPIADORA
Processo de cópia:
Velocidade de cópia:
Resolução:
Cópias múltiplas:
Tempo de aquecimento:
Velocidade da primeira cópia:
Zoom:

Memória:
Capacidade de entrada de papel:

Capacidade do ADF:
Capacidade de saída de papel:
Formato do papel:

Gramatura do papel:

Impressão em duplex:
Dimensões (L x P x A):
Peso:
Energia elétrica:
Consumo de energia:

SCANNER
Leitura com feixe de laser e impressão
eletrofotográfica, Toner monocomponente
45/50/50 cpm (A4), 47/52/52 ppm (Carta)
600 x 600 dpi
Até 999
20 segundos ou menos
7,5 segundos ou menos
Fixo: 93%, 78%, 65%, 155%, 129%
Personalizado: Livro: 25 a 400% em
variações de 1%
ARDF: 25 a 200% em variações de 1%
Padrão: 1 GB + Disco rígido de 128 GB
Padrão: 550 folhas
Máximo: 2 300 folhas
Band. de alimentação manual: 100 folhas
50 folhas
Padrão (face para baixo): Até
500/600/250 folhas
Bandeja padrão/alimentação manual: A4,
A5, A6, B5, B6, Ofício, Ofício II, Carta, Folio,
F/GL, Executivo, ½ Carta, Com10, Monarca,
Env. C5, Env. C6, Env. DL, 16KAI,
Personalizado bandeja padrão: Até 216 x 356 mm
Personalizado bandeja manual: Até 216 x 900 mm
ADF (Alimentador Automático de
Originais): A4 a A5, Ofício a ½ Carta
Bandeja de papel opcional: A4, A5, B5, B6,
Ofício, Ofício II, Carta, Folio, F/GL, Executivo,
½ Carta, Com10, Monarch, Env. C5, Env.
C6, Env. DL, 16KAI, Personalizado
Bandeja padrão/opcional: 52 a 220 g/m²
Band. de alimentação manual: 52 a 220 g/m²
Bandeja duplex: 60 a 163 g/m²
Duplex automático
460 x 510/510/615 x 686 mm
Inferior a 45/47/53 kg
120 a 127V, 60Hz
Máximo: 1 500 W ou menos
Modo economia de energia: 8 W ou menos

IMPRESSORA
Velocidade de impressão:
Linguagem da impressora/
resolução:
Interface:
Protocolo de rede:
Ambientes suportados:

Resolução:

ARDF: PB: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Cor: 100, 200, 300 dpi
Livro: PB: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Cor: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Tam. Máx. do Original no Vidro:
Até A4/Carta
Tam. Máx. do Original no ARDF: Até 216 x 1260 mm
PDF, TIFF, JPEG
Formatos de saída:
Drivers incluídos:
de rede, TWAIN
Digitalizar para e-mail:
POP3, SMTP
Endereços de destino guardados: Máximo de 100
Digitalizar para pasta:
SMB, FTP, NCP

SOLUÇÕES DE SOFTWARE
SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite, App2me

FAX
Circuito:
Compatibilidade:
Velocidade do modem:
Resolução:

Método de compactação:
Velocidade de digitalização:
Capacidade de memória:

Reserva de memória:

PSTN/PBX
ITU-T, G3
33,6 K-2400bps c/ Redução Autom. de velocid.
8 x 3,85 linhas/mm, 200 x 100 dpi (padrão)
8 x 7,7 linhas/mm, 200 x 200 dpi (padrão)
8 x 15,4 linhas/mm, 16 x 15,4 linhas/mm, 400 x
400 dpi (com memória SAF opcional)
MH, MR, MMR, JBIG
ARDF: Inferior a 1 segundo
Livro: Inferior a 2 segundos
Padrão: 4 MB (Aprox. 320 páginas)
Com memória SAF opcional: 28 MB (2.240
páginas)
Sim (1 hora)

SUPRIMENTOS
Toner:
Grampos Tipo T
Carga de Grampos Tipo T
Kit de Manutenção SP 5200

Preto: Aprox. 25 000 impressões/cartucho¹
5.000/caixa
10.000/caixa
120.000 páginas

As Ricoh Aficio SP 5200S/SP 5210SF/SP 5210SR vêm com um cartucho AIO inicial com rendimento de 6.000 páginas.
Todos os demais suprimentos vêm com rendimento total.

45/50/50 ppm (A4), 47/52/52 ppm (Carta)
PCL5e, PCL6, PostScript 3, IPDS (opcional):
1.200 x 600 dpi
Ethernet Gigabit, 100/10Base-TX, IEEE802.11a/g
TCP/IP
Windows XP/Server 2003/Vista/Server
2008/7(32 bits), Windows XP/Server 2003/
Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2(64 bits)

OUTROS OPCIONAIS
Unidade de Alimentação de Papel TK1090, Unidade de Alimentação de Papel
TK1100 com Rodízios, Fax Opcional Tipo SP 5200, Unidade de Interface
IEEE802.11 a/g Tipo J, Placa Ethernet Gigabit Tipo A, Unidade de Interface
Bluetooth Tipo D, Unidade de Memória Tipo B 32MB, Unidade de Segurança por
Sobregravação de Dados (DOSS) Tipo I, Unidade de Segurança de Dados da Cópia
Tipo F, Unidade de Navegador Tipo E, Fone Tipo 1018 F/1013/15/18, Conversor de
Formato de Arquivo Tipo E, IPDS
¹ Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752.

Para saber mais sobre modelos, opcionais e software disponíveis, consulte a
Ricoh.

Certificação ISO9001 e ISO14001
Todos as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos
proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A
cor do produto real pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo
não são fotografias verdadeiras podendo existir ligeiras diferenças de pormenor.
Copyright © 2011 Ricoh Brasil S/A. Todos os direitos reservados. Este catálogo, o seu
conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em
parte ou no seu todo e/ou incorporados noutros trabalhos, sem a prévia autorização
escrita da Ricoh Latin America Inc.

www.ricoh.com.br

