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Amplie o desempenho de impressão com
velocidade, conveniência e segurança
Você está sempre tentando personalizar informações para atender seu público. Agora, você tem a impressora ideal para fazê-lo. Apresentamos a RICOH® SP 5300DN/SP 5310DN, uma compacta e conveniente impressora a laser que pode dar conta até mesmo das maiores cargas de trabalho em grupos de trabalho de
médio porte. Tire partido das altas velocidades de impressão, para destrinchar mais trabalhos com rapidez.
Proteja documentos com autenticação de usuário. Beneficie-se de suprimentos de alto rendimento e gastar
menos tempo em manutenção, para que você possa passar para o próximo projeto rapidamente. E o melhor
de tudo, é que você pode concluir todas as tarefas de impressão neste versátil equipamento, seja no computador, em um gabinete ou na esquina ------ ou até mesmo de seu smartphone ou tablet ------ para produtividade
de qualquer lugar, a qualquer hora.

Mova informações impressas rápida e convenientemente
Use a SP 5300DN/SP 5310DN para imprimir faturas em preto e branco, notas,
apresentações, agendas de reunião, formulários etc., a até 62 páginas por minuto, para que possa compartilhar informações com seu público quando eles
mais precisarem. Verifique as configurações e mude de um trabalho para outro
em apenas instantes, pelo intuitivo painel de operação em LCD de 4 linhas e
teclado. Adicione o disco rígido (HD) opcional, para armazenar localmente, no
equipamento, documentos usados com frequência, para impressão sob demanda rápida e conveniente. Com resolução de até 1200 x 1200 dpi à velocidade nominal, você pode aprimorar suas melhores mensagens com imagens
nítidas e texto preciso, para causar sempre ótima impressão. Coloque esta compacta impressora em praticamente qualquer lugar, até mesmo sobre a mesa.
Integre-a em ambientes de escritório, computação baseada em servidor ou impressão em rede centralizada, e em aplicações Macintosh® ou Windows®.

Seja produtivo de todas as formas, todos os dias
As pessoas o procuram para obter informações. Faça-os esperar muito e eles vão
começar a procurar em outro lugar. Com a SP 5300DN/SP 5310DN, você pode
manter as informações fluindo sem parar para manutenção. Beneficie-se de suprimentos de alto rendimento e componentes vida útil ultra longa, que exigem o mínimo de manutenção e garantem a máxima confiabilidade e o maior tempo sem
interrupções. Com robustos volumes de impressão mensais, você pode manter
baixos custos por impressão. Adicione até quatro fontes de papel ajustáveis, de
carregamento frontal, para estender a capacidade até 2.600 folhas e minimizar as
interrupções para reabastecer de papel. Comece rapidamente com uma primeira
impressão em menos de seis segundos.

Domine mais tipos de trabalhos
Com os prazos se aproximando e grande quantidade de projetos na fila, você está
procurando uma impressora que possa fazer tudo. Você está procurando conveniência. Use a SP 5300DN/SP 5310DN para produção de alta qualidade em papeis
até tamanho Ofício e produza mais de seu trabalho diário com um único equipamento. Esteja você usando a bandeja de papel de 500 folhas padrão ou uma das
quatro fontes de papel opcionais de 500 folhas, você pode trocar o papel facilmente, pelo design de colocação frontal do papel. Use a Bandeja de Alimentação
Manual de 100 folhas, para imprimir em papel até 221 g/m², incluindo maior variedade de mídia e papeis especiais.

Assuma o controle de fluxos de trabalhos
de impressão mais produtivos e confiáveis
Imprima a qualquer momento, de qualquer lugar
Imprima o que quiser, onde quiser e quando precisar. Depois de baixar o
app Smart Device Connector ou o App da RICOH para Google Cloud
Print, você pode acessar documentos diretamente de seu smartphone,
tablet ou aplicativo na nuvem e enviá-los imediatamente para a impressora. Além disso, você pode instalar drivers de impressão automaticamente de qualquer lugar, com o Device Software Manager da Ricoh. Colete leituras dos medidores e automatize as chamadas de serviço com o
@Remote da Ricoh. E monitore ou configure seu equipamento com o
Ricoh Device Manager NX ou o Ricoh Web Image Monitor.

Proteja o que é mais importante
Quando as pessoas têm a informação certa, eles podem tomar as decisões certas. Use a SP 5300DN/SP 5310DN para obtê-las com rapidez e
segurança Beneficie-se dos recursos de autenticação de usuário, para permitir ou limitar o acesso ao equipamento via senhas ou códigos de faturamento. Você saberá exatamente quais usuários estão usando o equipamento ------ e o que eles estão imprimindo. Você pode até mesmo definir
cotas de impressão, para refrear o excesso de impressões. Use marcas
d'água, para mascarar informações confidenciais, quando usuários não
autorizados tentarem copiá-las. Adicione o HD opcional para criptografar
tudo e substituir imagens latentes no disco rígido com o Sistema de Segurança DataOverwriteSecurity System (DOSS). Além disso, elas possui a
Locked Print, para manter documentos em espera até que o usuário autorizado os libere no equipamento.

Use o mínimo de energia e maximize seu orçamento
Você mal notará a silenciosa e compacta SP 5300DN/SP 5310DN em seu
escritório. Mas você com certeza notará o enorme impacto que ela causa
sobre a redução dos custos de energia e o custo total de propriedade. Ela
é certificada pela ENERGY STAR , possui um baixo Consumo Típico de
®

Eletricidade (TEC) e atende ao critério EPEAT Silver*. O sensor Eco-Night
®

pode sentir iluminação ambiente e desligar a impressora automaticamente quando as luzes do escritório forem apagadas. Quando as luzes
voltarem a acender, a impressora pode ligar-se automaticamente. Ou,
você pode simplesmente programar a impressora para desligar ou ligar
em horários específicos a cada dia, para controlar os custos operacionais.
Para ainda mais economia, você pode definir a impressão duplex como
padrão e reduzir significativamente o uso de papel.
*A classificação EPEAT Prata é aplicável somente nos EUA.

Para ver características detalhadas de nossos produtos
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E S P ECI F I C AÇ Õ E S D O E Q U I P A M E N T O

Especificações da Máquina
Ricoh SP 5300DN
Ricoh SP 5310DN
Configurações
Tecnologia
Tipo do Toner
Painel de Operação

Código (PN) 407815
Código (PN) 407819
De Mesa
Impressão eletrofotográfica a laser em PB
Seco, monocomponente
LCD de 4 linhas

Velocidade de Impressão
em PB (Carta/A4)

SP 5300DN: 52 ppm / 50 ppm
SP 5310DN: 62 ppm / 60 ppm

Linguagens da
Impressora
Fontes Suportadas
Protocolos de Rede
Sistemas Operacionais
Compatíveis

Ciclo de Impressão

SP 5300DN: 250.000 impressões
SP 5310DN: 275.000 impressões
6 segundos ou menos
SP 5300DN: 21 segundos
SP 5310DN: 25,4 segundos
Recup. do Modo Repouso 20 segundos ou menos
Tempo da 1ª impressão
Tempo de Aquecimento

Resolução de Impressão
Capacidade Padrão de
Papel
Capacidade Máxima de
Papel
Capacidade Padrão de
Produção
Tamanhos de Papel
Suportados
Gramaturas de Papel
Suportadas
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

Até 1200 x 1200 dpi
Bandeja para 500 folhas + Bandeja de Alimentação Manual para 100 folhas
2.600 folhas
500 folhas (Carta)

Impressão Móvel
Bandeja de Papel: 105 x 148 mm a Ofício
Bandeja Alim. Manual: 70 x 148mm a Ofício
Bandejas Opcionais: 92 x 162 mm a Ofício
Bandeja Padrão, Bandejas Opcionais e em
Duplex: 64 a 120 g/m²
Bandeja de Alim. Manual: 60 a 220 g/m²
Comum, Fino, Médio, Espesso, Reciclado,
Colorido, Especial, Timbrado, Pré-impresso,
Resma, Transparências*, Etiquetas*, Envelopes**
Automático (Padrão)
420 x 410 x 345 mm (corpo principal)
18 kg
SP 5300DN: 688 W
SP 5310DN: 729 W
SP 5300DN: 0,60 W
SP 5310DN: 0,70 W
SP 5300DN: 2,7 kWh/semana
SP 5310DN: 3,3 kWh/semana
120 V, 60 Hz, 12A
Certificada
Nível Prata

*Somente pela Bandeja de Alimentação Manual.
**Pela Bandeja de Alimentação Manual e pelas Bandejas de Papel Opcionais
**Consumo Típico de Eletricidade pelo programa ENERGY STAR.

Especificações da Impressora
Velocidade do Processador
Memória
Unidade de Disco Rígido
Tipo de Conexão

Software/Utilitários de
Gestão do Equipamento

1,46 GHz
2 GB de RAM
320 GB (opcional)
Padrão: Ethernet Gigabit (1000/100/10BASET), USB 2.0 Tipo A x 2, Entrada para Cartão
SD x 2
Opcional: Rede Local sem Fio
IEEE802.11a/b/g/n, Bluetooth, USB 2.0 Tipo
B, IEEE1284, Porta para 2ª Placa de Rede
(Servidor de Impressão)

Outros Recursos de Impressão

Padrão:
PCL5e/6, Adobe® Genuíno, PostScript®3 , Impressão Direta de PDF
Opcional: XPS
PCL: 45 fontes + 6 fontes Bitmap, 13 fontes
Internacionais
PostScript3: 136 fontes
TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows® XP Vista/7/8/8.1/10/Server2003/
Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2/
Server 2012/Server 2012 R2, CPS/XenApp
PCL/PS somente; Mac OS X (10.7 ou posterior) PS somente; UNIX Sun Solaris 9/10,
HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3, Red Hat Linux
Enterprise V4/V5/V6, SCO OpenServer
5.0.7/6.0, IBM AIX V5L/V5.3/V6.1/V7.1;
SAP R/3
Device Software Manager, Web Image Monitor, Enhanced Locked Print NX, FlexRelease NX, Card Authentication Package, Remote Communication Gate Type S, Remote
Communication Gate Type A, @Remote
Connector NX, Device Manager NX Lite/Accounting/Pro/ Enterprise, Printer Driver
PackagerNX
RICOH Smart Device Connector, RICOH
App for Google Cloud Print, Airprint
Eco-Night Sensor, PDF Direct Print, Código
de Classificação, Suporte a Bonjour, Suporte a Diretório Ativo do Windows, Suporte a DDNS, Adoção de Fontes PCL Residentes, Mudança de Parâmetros da Bandeja
pelo Web Image Monitor, Suporte a 1200
dpi, Driver Universal, Suporte a XPS, Impressora WS, Interface para Rede Local sem Fio
Opcional, Impressão de Página Separadora,
Impressão de Pôster, Suporte a WPS, Impressão de Amostra/Bloqueada (Locked)/
Retida/Armazenada /Armazenar e Imprimir*, Importar/ Exportar Configurações Preferenciais, GEstão Centralizada do Catálogo
de Endereços

*Requer Disco Rígido opcional.

Cartão VM Tipo P8

Opcionais de Hardware
Unidade de Alimentação de Papel PB1100
Código (PN) 407850
500 folhas
Capacidade de Papel
92 x 162 mm a Ofício
Tamanhos de Papel
64 a 120 g/m²
Gramaturas de Papel
380 x 410 x 121 mm
Dimensões (LxPxA)
4 kg
Peso
Mesa de Rodízios Tipo M24
Necessária quando é instalada a quantidade máxima de 4 (quatro) Unidades de Alimentação de Papel para uma configuração no chão.
Com anti-inclinação: 778 x 808 x 64 mm
Dimensões (LxPxA)
Sem anti-inclinação: 380 x 410 x 64 mm
11 kg
Peso
Código (PN) 52651
Gabinete Alto Tipo I
Recomendado quando 1 (uma) ou 2 (duas) Unidades de Alimentação de
Papel opcionais são instaladas para uma configuração no chão.
381 x 412 x 508 mm
Dimensões (LxPxA)
10,5 kg
Peso
Código (PN) 52641
Gabinete Médio Tipo J
Recomendado quando 3 (três) Unidades de Alimentação de Papel opcionais são instaladas para uma configuração no chão.
381 x 412 x 254 mm
Dimensões (LxPxA)
6,2 kg
Peso

Suprimentos e Rendimentos
Cartucho de Impressão Preto MP 601 25.000 pgs.* Código (PN) 407823
(inclui Garrafa de Resíduos de Toner)
500.000 pgs. Código (PN) 408049
Rolo de Alimentação MP 601
(para a máquina principal)
500.000 pgs. Código (PN) 408050
Rolo de Alimentação MP 601PB
(para PFU)
*Valores dos rendimentos declarados de acordo com a ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais podem variar com base nas imagens impressas e em outros fatores.
A RICOH SP 5300DN/SP 5310DN vem com um Cartucho de Impressão inicial, que
rende 10.000 páginas.
Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar as peças e suprimentos originais Ricoh.
Especificações sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Opcionais da Controladora
Placa de USB Estendida Tipo M19
Placa de interface IEEE 1284 Tipo M19
Placa de Rede Local sem Fio Tipo M24
(IEEE802.11a/b/g/n)
Servidor de Dispositivo USB opcional Tipo
M19 (Porta para Rede 2)
Impressão Direta de XPS Tipo M24
Opcional
Unidade de Disco Rígido Tipo P8 (320 GB)

RICOH @Remote

Código (PN) 417566
Código (PN) 417596
Código (PN) 407863
Código (PN) 417566
Código (PN) 408048
Código (PN)
MX407873RA
Código (PN) 407864

Recursos de Segurança
Windows, LDAP, 802.1x Cabeada, Autenticação Básica/ e Código de Usuário*, Criptografia de Dados (Catálogo de Endereços, Senha de Autenticação, SSL, S/MIME, IPSec, HDD, SMTP sobre SSL/TLS, TLS, SSH, Rede Local sem Fio (WEP/WPA/11i)), Liga/Desliga Protocolo de Rede, Filtragem de
IP, Tipo de Máscara para Segurança de Dados/ Cópia, Prevenção contra
Cópia não Autorizada, Suporte a Kerberos, Determinação de Cotas/Limite
da Conta, Sobregravação de Dados do HD* e Criptografia*
*Requer Unidade de Disco Rígido opcional
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Garantia
As Ricoh SP 5300DN/SP 5310DN estão sob garantia contra defeitos
pelo período de um ano a partir da data de compra. Os suprimentos
estão cobertos por 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.

