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Seja mais produtivo na sua impressão cotidiana
Está compartilhando dados financeiros com tomadores de decisão em uma reunião? Tentando atrair clientes
potenciais com um cartão postal colorido? Enviando cartas em envelopes personalizados? Criando um folheto
marcante internamente? Você estará preparado para tudo isso – e mais – com a RICOH® SP C440DN. Imprima
em alta velocidade trabalhos surpreendentes, com alta qualidade de cor, disponibilizando informações
importantes às pessoas que precisam delas rapidamente, no formato mais impactante. Passe então ao seguinte
trabalho sem perder o ritmo. E o melhor de tudo é que poderá economizar dinheiro no processo. Em vez de
encher seu escritório com várias impressoras, é possível fazer tudo a partir de um único equipamento acessível
com preço por página e custo total de aquisição incrivelmente baixos.

Passe de um trabalho a outro rapidamente
Fazer negócios sempre se tratou de tomar decisões inteligentes. Só que agora é
possível tomá-las mais rápido. Comece a imprimir até 42 páginas coloridas ou em
preto e branco por minuto com uma velocidade de impressão de primeira página
de apenas 10 s e passe de um trabalho a outro rapidamente. Com um processador
potente e 1 GB RAM padrão, é possível imprimir facilmente até mesmo arquivos
mais complexos. Múltiplos trabalhos podem ser processados simultaneamente, para
que sua equipe possa continuar produtiva e manter sua empresa operando de
forma eficiente. É possível até mesmo imprimir a partir de um dispositivo móvel
para rapidez e conveniência.

Minimize custos e melhore a rentabilidade
Ninguém conhece seu negócio melhor que você, então use essas informações para
economizar dinheiro e minimizar o desperdício na empresa. Precisa imprimir
regularmente muitos documentos? Imprima nos dois lados da página e reduza o
gasto de papel pela metade. Usa os mesmos formulários frequentemente?
Armazene-os no HD de 320 GB para uma impressão sob demanda rápida e
eficiente e elimine o custo e desperdício de armazenar formulários pré-impressos.
Sabe quando o escritório está vazio? Configure o ECO-Night Sensor e o equipamento
liga e desliga automaticamente, com base na iluminação ambiente, economizando
energia. Além disso, a Ricoh SP C440DN tem o certificado ENERGY STAR® e atende
os critérios EPEAT® Ouro*.
*A classificação EPEAT Ouro se aplica apenas nos EUA.

Gerencie maior variedade de projetos
Usufrua de mais opções de mídia – de até 5 fontes de papel – para compartilhar sua
mensagem da maneira que seu público preferir, com tamanhos e espessuras personalizáveis. Escolha mídias de até 256 g/m2 para menus, cartões postais, folhetos
e etiquetas duráveis e coloridos, entre outros. Com a Bandeja de Alimentação
Manual, pode-se produzir cartazes básicos de até 1,25m para divulgar mensagens para
mais pessoas a um custo menor. Imprima envelopes, cartas e malas diretas de alta
qualidade com dados variáveis de qualquer fonte de papel para se conectar com os
clientes pessoalmente. E o melhor é que isso pode ser feito seguindo fluxos de trabalhos
internos simplificados para ajudar a reduzir ou eliminar custos com terceirização.

Imprima de forma econômica a partir da
única impressora que seu escritório precisa
Impressione com trabalhos de qualidade
Está claro por que algumas mensagens conseguem se destacar no meio da
confusão. Use a Ricoh SP C440DN para obter cor e clareza incríveis com até
1200 x 1200 dpi de resolução e torne suas mensagens mais atraentes. Escolha
entre as paletas de cores desenvolvidas pela PANTONE®* especialmente para
características exclusivas dessa impressora, como drivers, configurações, toner,
mecanismo de cores, entre outros, para obter as mais precisas reproduções de cores
do PANTONE Matching System® pelo processo CMYK em uma impressora de toner.

Adicione usuários e trabalhos com investimento mínimo
Com a Ricoh SP C440DN, não é mais necessário comprar duas impressoras para
atender usuários em duas redes. Aproveite as portas de interface dupla para
adicionar a impressora a uma rede secundária, como uma rede para visitantes,
para que estes possam imprimir sem ter que acessar a rede corporativa. Também
é possível usar a porta para que suas equipes intercalem entre as duas redes,
realizando tarefas do fluxo de trabalho diário em uma delas e tarefas altamente
especializadas em outra. Por exemplo, enfermeiras ou médicos auxiliares podem
usar uma impressora para trabalhos rotineiros, enquanto os técnicos em
radiologia a usam para imprimir resultados.

Ajude a manter sua informação segura
Clientes e colegas esperam informações. Use a Ricoh SP C440DN para levá-las até
eles, e apenas a eles. Ela ajuda a proteger dados, restringir o acesso, definir limites
de volume e rastrear 1.000 códigos de usuários para saber quem imprimiu o quê e
quando. Configure-a para que trabalhos de impressão sejam liberados apenas
depois de autenticação, mantendo os documentos protegidos e reduzindo
impressões desnecessárias. Proteja informações no HD opcional ao permitir a
funcionalidade de criptografia e sobregravação de dados. Proteja os dados em trânsito
com criptografia SSL/TLS. É possível inclusive proteger suas informações caso
usuários não autorizados obtenham acesso à rede. Com a filtragem de Endereço IP,
é possível limitar os endereços IP dos equipamentos conectados à impressora para
restringir os privilégios de impressão aos usuários autorizados.

Mantenha máxima disponibilidade
Quando o fluxo de informações para, seu negócio também para. Mantenha toda
sua equipe ou escritório trabalhando, com um ciclo de trabalho robusto de
150.000 impressões por mês. Use o painel LCD de 4 linhas da Ricoh SP C440DN
para encontrar arquivos, imprimir documentos, verificar configurações, monitorar
suprimentos, e outros. Adicione bandejas de papel opcionais e coloque até 2.300
folhas para maximizar opções de mídia e aumentar as tiragens de impressão. Aproveite
a facilidade de reabastecimento de suprimentos com a substituição de toner em
uma etapa. Como a impressora suporta o Ricoh Web Image Monitor, @Remote e o
Device Manager NX, é possível monitorar o desempenho e reagir imediatamente,
quando é preciso fazer manutenção.
*As Paletas de Cores PANTONE estarão disponíveis em janeiro de 2016.

Ricoh SP C440DN
ESPECIFICAÇÕESDOSISTEMA

Especificações do equipamento
Ricoh SP C440DN
Código (P/N) 407773
Configuração
De mesa
Tecnologia
Laser
Colorida/PB
Colorida
Processo de Impressão
Impressão eletrofotográfica
Tipo de Toner
Seco, componente único
Vel. imp. cores (Carta)
42 ppm
Vel. imp. PB (Carta)
42 ppm
Volume máximo
20.000 impressões
mensal
Ciclo de trabalho
150.000 impressões
mensal máximo
PB: 10 s ou menos, Cores: 15 s ou menos
Tempo de saída 1ª pág.
Tempo de aquecimento 46 segundos
Recuperação modo repouso 46 segundos
Resolução de impressão Até 1200 x 1200 dpi
Capac. Padrão de Papel 1 x Bandeja 550 fls + Band. alim. man. 100 fls
Capac. Máx. de Papel
2.300 folhas
Capac. Padrão de Saída
500 folhas
Tamanhos de Papel
Bandejas de Papel: 99 x 137mm a Ofício
Suportados
Band. Alim. Manual: 71 x 127mm a 216 x
1260mm
Gramaturas de Papel
Bandejas Padrão e Opcionais: 52 a 220 g/m
Suportadas
Bandeja de Alimentação Manual: 52 a
256 g/m
Duplex: 60 a 163 g/m²
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Tipos de Papel
Suportados
Duplex
Dimensões (LxPxA)
Peso
Consumo de Energia
(em Operação)
Consumo de Energia
(Modo Repouso)
Consumo Típico de
Eletricidade (TEC)
Energia Elétrica
ENERGY STAR
EPEAT

Comum, Reciclado, Fino, Espesso,
Transparência, Timbrado, Pré-impresso,
Etiqueta, Brilhante, Revestido e Envelopes
Automático (padrão)
444 x 658 x 490 mm
57 kg
826 W

Linguagens da
impressora
Fontes Suportadas

Protocolos de rede
Sistemas Operacionais
Suportados
Utilitários de Gestão de
Equipamentos

Opcionais de hardware

320 GB (opcional)
950 arquivos (requer HD)

Unidade de Alimentação de Papel PB1020 (Código (P/N) 406681)

9.000 páginas (requer HD)
Padrão: Ethernet Gigabit
(1000/100/10BASE-T), USB 2.0 Tipo B, USB
2.0 Tipo A, Entrada para cartão SD (2 portas)
Opcional: IEEE802.11a/b/g/n, IEEE1284, Porta
NIC2
Padrão: PCL6/5c, Adobe® PostScript®3™,
Direta de PDF
Opcional: IPDS*, XPS
PCL6: 45 fontes + 13 fontes internacionais,
PostScript3/PDF: 136 fontes, IPDS: 108 fontes
(opcional)
TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows™/Vista/7/8/8.1/Server2003/
R2/2008/R2/2012/R2, CPS/XenApp somente
PCL/PS, Mac OS X (10.7 – 10.10) somente PS
Web Image Monitor, @Remote Embedded,
Remote Communication Gate S Pro, Device
Manager NX, SmartDeviceMonitor for Admin
Accounting Report Package

*Pode requerer unidade de disco rígido.

Unidade de Disco Rígido Opcional
Tipo P7
Impressão Direta de XPS Opcional
Tipo P7
Cartão VM Tipo P7
Unidade de Interface
IEEE802.11a/b/g/n Tipo O
Placa de Interface IEEE 1284
Tipo A
Servidor de Dispositivo USB Opcional
Tipo M12

4,3 KWh/semana
120 V, 60 Hz, 12 A
Certificada
Ouro

533 MHz
1 GB/1 GB RAM

Capacidade de Papel
Tam. Papel Suportados
Gramaturas Papel Sup.
Dimensões (LxPxA)
Peso

550 folhas
99 x 137 mm a Ofício
52 a 220 g/m
444 x 590 x 140 mm
12 kg
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Mesa de Rodízios (Código (P/N) 406755)
Para SP C440DN quando configurada com 3 Un. de Alim. de Papel opcionais.
Dimensões (LxPxA)
Peso

594 x 616 x 128 mm
9,6 kg

Gabinete Alto Tipo C430 (Código (P/N) 52121)
Para uso apenas com o modelo baseado na SP C440DN.
Dimensões (LxPxA)
Peso

445 x 580 x 500 mm
18,4 kg

Gabinete Médio Tipo C430 (Código (P/N) 52111)
Para uso com a SP C440DN e mais 1 ou 2 Un. de Alim. de Papel opcionais.
Dimensões (LxPxA)
Peso

17,5" x 22,8" x 11,0" (445 x 580 x 280 mm)
29,5 lbs. (13,4 kg)

Suprimentos e Rendimentos

Opcionais da Controladora
Código (P/N) MX407776RA
Código (P/N) 407781
Código (P/N) 407784
Código (P/N) 407113
Código (P/N) 411699
Código (P/N) 417084

Recursos de segurança

0,53 W

Especificações da Controladora
Vel. do Processador
Memória (Padrão/
Máxima)

Unidade de Disco Rígido
Máximo de documentos
armazenados
Máx. págs. armazenadas
Tipo de conexão

Autenticação de Administrador e Usuário*, Bloqueio de Usuário, Saída
(Log out) Automática, Proteção do Menu, Criptografia de Dados
(Catálogo de Endereços/Informações de Autenticação de Usuário/
Registros de Trabalhos/Armazenamento Temporário de Documentos/
Configurações da Interface de Rede/Configurações do Sistema),
Segurança da rede via Controle de Acesso a TCP/IP, Comunicação
criptografada usando SSL/TLS, IPsec, ou IEEE 802.1X; SMNPv3,
Autenticação de IPP, Criptografia de Autenticação Kerberos, Segurança
de Rede LAN sem Fio (WEP, WPA2/ WPA2-PSK), Proteger dados de
documentos com Impressão Bloqueada e Impressão Armazenada,
Prevenção contra Cópia Não Autorizada, Carimbo de Segurança
Obrigatório, Sobregravação e Criptografia de Dados do HD.
*Requer unidade de disco rígido.

Toner Preto SP C430A
21.000 páginas*
Toner Amarelo SP C430A
24.000 páginas*
Toner Magenta SP C430A
24.000 páginas*
Toner Ciano SP C430A
24.000 páginas*
Unid. Transferência SP C430 100.000 páginas
Rec. Resíduos Toner SP C430 50.000 páginas
Unidade de Fusão SP C430
120.000 páginas
Unid. Fotocondutora Preta SP C430 50.000 pgs.
Unid. Fotocondutora Cores SP C430 50.000 pgs.

*Valores dos rendimentos de toner declarados de acordo com a ISO/IEC 19798.
Os rendimentos reais podem variar com base nos tipos de imagens impressas e
outros fatores.

A Ricoh SP C440DN vem com toners que rendem 3.000 páginas cada um
(5% de cobertura, duas páginas por trabalho).
Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar as peças e
suprimentos originais Ricoh.
Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Garantia
A Ricoh SP C440DN está sob garantia contra defeitos por um período de
um ano a partir da data da compra. Os suprimentos estão sob garantia
por um período de 90 dias a partir da data da compra ou até que sejam
consumidos, o que ocorrer primeiro. Consulte os documentos da garantia
enviados com o produto para mais detalhes.
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