Ótimo custo-benefício, 4 em 1, compacta

Economia de espaço e dinheiro.
Conhecida por suas confiáveis copiadoras, a Ricoh trouxe sua considerável experiência para as
impressoras. Compacta e pronta para funcionar em rede, a impressora 4 em 1 em cores SP C242SF
oferece às pequenas e médias empresas as vantagens de uma impressora multifuncional a um custo
extremamente acessível. Com a economia de espaço da SP C242SF, as redes de lojas e os pequenos
escritórios beneficiam-se da mais alta velocidade de impressão e do menor Custo Total de Propriedade
de sua classe. As características principais incluem:
Tamanho compacto
Rápido aquecimento e alta velocidade de impressão
Expressiva relação custo-eficiência
Quatro funções em um só equipamento - cópia, impressão, digitalização e fax
Economia no consumo de energia

O TAMANHO PERFEITO
De dimensões reduzidas, nossas impressoras encaixam-se perfeitamente no seu local de trabalho. O
design frontal possui uma entrada USB para facilitar a digitalização para USB. A função de cópia de
carteiras de identidade permite que ambos os lados de um documento sejam copiados em uma única
folha, poupando papel e tempo. Além disso, o painel de operação de quatro linhas é inclinado, permitindo
que o usuário veja a tela de LED mesmo que esteja sentado. Tudo, inclusive as substituições de papel
e de toner, é operado a partir do painel frontal, para facilitar a utilização.

MAIOR PRODUTIVIDADE
Esperar que a impressora aqueça desperdiça tempo precioso. Os nossos equipamentos ficam
operacionais em 30 segundos. A primeira impressão chega em apenas 14 segundos. Daí em diante,
você pode contar com a velocidade de 20 ppm em A4 ou 21 ppm em Carta da SP C242SF. Isto significa
que o usuário se beneficia de menores tempos de execução e maior produtividade, para obter o
máximo rendimento de sua empresa.

ECONOMIZE PAPEL E CUSTOS
Desfrute o baixo Custo Total de Propriedade. Poupe papel e reduza os custos copiando e imprimindo
em duplex. Padrão na impressora, esta função permite produzir rápidas cópias em frente e verso.
Além do mais, o toner tudo-em-um de alto rendimento poupa custo e tempo. Como se pode imprimir
in-house documentos de alto impacto e aspecto profissional em grande variedade de mídias, também
se economiza nos custos de terceirização.

VERSÁTIL 4-EM-1
Com estas impressoras multifuncionais A4 em cores, é possível copiar, imprimir, digitalizar e enviar e
receber faxes em um único equipamento. As digitalizações em cores têm aspecto atraente, profissional e
são de leitura fácil. Digitalizar para e-mail, para uma pasta ou para um servidor FTP poupa tempo e acelera
as comunicações. O envio e recebimento faxes a partir do seu computador é produtivo e também poupa
tempo.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Atualmente, cada vez mais pequenas e médias empresas são incentivadas a parar com o desperdício
de energia e a reduzir as suas emissões de CO2. Nossa impressora SP C242SF, confiável e com alto
índice de disponibilidade, foi concebida para ajudar. Poupa energia com o seu baixo consumo de
energia e curto tempo de aquecimento, além de reduzir os gastos.

PROTEGE O MEIO AMBIENTE
Como todos os nossos produtos, a SP C242SF reflete o compromisso da Ricoh com a sustentabilidade.
O toner tudo-em-um e a função duplex padrão reduzem o impacto ambiental da impressora. Sem sombra
de dúvida, as credenciais ecológicas dos nossas impressoras são de primeira linha.

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:

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

SCANNER
Digitalização com feixe de laser e impressão
eletrofotográfica, revelação monocomponente,
método de 4 cilindros em série.
Em cores: 20 cpm (A4), 21 cpm (Carta)
Em PB: 20 cpm (A4), 21 cpm (Carta)
600 dpi
Até 99
Inferior a 30 segundos
Inferior a 14 segundos
25 a 400% (em incrementos de 1%)
Padrão: 256 MB
Padrão: Bandeja de papel de 250 folhas
Bandeja de alimentação manual de 1 folha
Máxima: 751 folhas
35 folhas
Padrão: Até 150 folhas (face para baixo)
Bandeja de papel padrão: A6 a Oficio
Bandeja de alimentação manual: A6 a Oficio
Bandeja de papel opcional: A4/Carta
Bandeja de papel padrão: 60 a 160 g/m²
Bandeja de alimentação manual: 60 a 160 g/m²
Bandeja de papel opcional: 60 a 105 g/m²
420 x 493 x 476 mm
Inferior a 30 kg
120 V, 60 Hz
Máximo: Menos de 1,3 kW
Modo economia de energia: Menos de 10 W

Velocidade de digitalização:
Resolução:
Formato do original:
Formatos de saída:
Drivers incluídos:
Digitalizar para e-mail:
Endereços de destino
armazenados:
Digitalizar para Pasta:

Em cores: Inferior a 10 segundos
Em PB: Inferior a 5 segundos
1 200 x 1 200 dpi
Cobertura do vidro de exposição: Máximo A4/Carta
ADF: Máximo 216 x 356 mm/Ofício
PDF, TIFF, JPEG
WIA, TWAIN
POP3, SMTP
Máximo de 100
SMB, FTP, NCP

SOLUÇÕES DE SOFTWARE
PageManager
Utilitário PC Fax

FAX
Circuito:
Compatibilidade:
Velocidade do modem:
Resolução:
Método de compressão:
Capacidade de memória:
Reserva de memória:

PSTN/PBX
ITU-T, G3
Máximo: 33,6 Kbps
Máximo: 200 x 200 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
100 páginas (com base no padrão de teste
ITU-T#1, MMR, 200 x 100 dpi)
Sim (1 hora)

SUPRIMENTOS
IMPRESSORA
Velocidade de impressão:

Em cores: 20 ppm (A4), 21 ppm (Carta)
Em PB: 20 ppm (A4), 21 ppm (Carta)
Linguagem da impressora/fontes: SP C242SF: PCL5c/6, emulação de
PostScript® 3™: fontes HP80
600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi, 2 400 x 600 dpi
Resolução de impressão:
Interface:
Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0,
PictBridge
Protocolo de rede:
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Ambientes suportados:
Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server
2003R2/Server 2008 (32bits/64bits)/Server
2008R2 (64bits), Mac OS 10.3 - 10.6/Mac OS
X 10.3 - 10.6

Toner:

Colorido: 6.000 páginas 1
Preto: 6.500 páginas 1
25 000 impressões por depósito
Depósito de resíduos de toner:
A Aficio™ SP C242SF é fornecida com um kit inicial com rendimento de
1.000 folhas.

OPCIONAIS
1 Bandeja de papel de 500 folhas
1 Adaptador para rede sem Fio SX-2500CG
1

Declarado pela Norma IEC24712, método de medição de cor ISO/IEC 19798.

Para saber mais sobre modelos, opcionais e software disponíveis,
consulte seu distribuidor local 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 neste folheto. As imagens neste folheto
não são fotografias verdadeiras, podendo haver ligeiras diferenças de detalhes.
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