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Desempenho versátil de impressão para

A inovadora RICOH® Aficio® SP 8300DN atrai mais do que atenção ----- ela garante maior produtividade, 

também. Esta impressora a laser versátil e pronta para rede combina velocidade e alta qualidade de 

impressão em preto e branco com uma série de recursos avançados, como criptografia de dados 

embutida e autenticação, com o disco rígido opcional, para gerenciar com facilidade as demandas das 

cargas de trabalho de hoje em dia. Ideal para usuários preocupados com custo em ambientes de 

impressão de médio volume, a Ricoh Aficio SP 8300DN oferece duplex padrão, capacidade de papel 

expansível e opcionais de acabamento à sua escolha. 

Atenda todas as necessidades, em qualquer lugar
 

Escolha a Ric oh Afici o SP 8300DN p ara i mpressão e m p reto e b ranc o com alt o 

custo/benefíc io, que comple ment a uma est raté gia integrada de S erviç os de Gestão 

de Docu ment os e ajuda a melh orar o fluxo de t raba lho d e d ocu mentos em tod a

a sua e mpre sa. Esta ve rsátil impress ora p ode dar conta de grandes volumes d e 

docu mentos de e scrit ório ge ral ou se rvi r como um confiá vel equipa me nto de 

produç ão para ap lica ções de impress ão centralizada em cent ros de d a dos. Com o 

IPDS opc ional , os usuários pod em i mpri mi r di reta mente de b ancos de dados s em 

um se rvid or de impress ão ou e quipa mentos dispend ios os. O sup ort e a amb ientes 

UNIX permite que os usuários tenham controle individual sobre cada trabalho de 

impressão, incluindo duplex e furação. 
 

 Produza mais, com rapidez 

 

Imp ri mia até 50 páginas p or minut o a 600 x 600 dpi, para resultad os rá pidos, d e 

grand e i mpa cto, se m c omprometer a efi ciênci a ou o s eu orça mento. A Ricoh Aficio 

SP 8300D N está equip ada com me mória de 512 MB RA M, ou mais 1 GB d e 

me mória op ciona l, p ara da r c onta de ca rgas de trab alho pesad as gera das por 

dive rsos usuá ri os e m grandes grup os d e tra balho. Ela oferece duplex p adrã o e m

até formato A 3(dupl o- Cart a), p ara ac omoda r mai or va rie dade de a plic açõe s,

inclusive planilhas e out ros docu ment os mai ores de esc ritório.  

 

 
Expanda a capacidade, do começo ao fim 

 

A Ricoh Aficio SP 8300DN oferece capacidade padrão de papel de 1.200 folhas, 

para dar c onta de divers os trabalh os de impress ão se m inte rrupç ão.  S e o flux o

de trabalh o reque r ca pacid ade ma ior de pape l, di ve rsas b andej as op cion a is pod em

ser adici onadas para au menta r a cap acid ade até o máxi mo de 4. 400 folha s. Há 

opcionais de acabamento com ótimo custo/benefício disponíveis para alcear, 

grampear e furar, para que os usuários possam produzir in-house documentos 

monocromáticos de aspecto profissional. 

grupos de trabalhos de alto ritmo 



Descubra o valor do fluxo de trabalho
rápido e eficiente

Controle personalizado a seu alcance

Compatibilidade confiável com a rede

Garanta a integridade dos documentos

 
Acesse as principa is funções e configu raç ões da i mp ress ora pel o pa inel de 

operaçã o c om tel a de toque LCD de 4, 3  pers onal izá vel.  Veja o estad o do 

equipa mento e d os trabalh os e m anda mento , al ém do históric o de 

trabalh os, com u m s ó toqu e, usand o as telas de orientaçã o animadas. 

Person alize a t ela in icial c om íc ones de atalh o p ara ve r a lista de trabal hos 

salvos , au mentand o a produtividade . Use a função de P ré -visual iza çã o de 

Imp ressã o p ara ve r u ma image m mini atura e verificar o arqui vo sel eci onado, 

antes de imp ri mir. Alé m disso, o paine l de op era ção é equ ipad o c om s ensor 

Eco Ni ght, p ara poup ar ene rgi a desl igand o automatica mente a imp ress ora 

ou c olocando -a n o mod o d e Hi bern açã o quand o o a mbi ente es cure ce.   

Beneficie-se da conectividade em rede imediata e compartilhe o versátil 

dese mpenho de i mp ressã o com outros usuári os autorizad os na re de. Uma 

interface USB 2.0 de a lta velocidad e p ode cone ctá -l a a u m úni co P C e m 

ambi entes onde é nece ssári o u m mai or c ontrole s obre o ac esso ao 

equipa mento e à i mpressão, inclu indo contas confiden ciais de clientes , 

imp ressã o de faturas e relat óri os gerados e m se rvi dores. Alé m diss o, h á 

uma P orta USB e uma entrada p ara C artã o SD inte gradas, locali zadas na 

latera l d o pain el de op era çã o, p ara dar ac esso à i mp ressã o de mídia 

portáti l. 

Com di ve rsos controle s de autentica ção, a Ric oh Afici o SP 8300D N foi 

proj etada ara prote ger informações e docu ment os vuln erá veis . A 

autenticaçã o reque r que os usuári os di gite m u ma ID ou senha n o p aine l de 

operaçã o c om tel a de toque da i mp ress ora . A unid ade d e dis co rí gido 

opci onal d e 120 GB hab ilita recu rsos como i mp ressã o bl oquea da -----loc ked 

print-----, suspensa e arma zenad a, c ontrole de c ópia não autorizada e outros 

recursos rel aci onados à s egu rança , pa ra mante r a c onfidencia lidad e. C om a 

unidade d e disc o rígido opc ional , a criptografia e mbutida protege c ontra 

acesso por usuá rios nã o autorizados a os dad os a rmazena d os. Al ém di sso, 

a Ric oh Afici o SP 8300D N ofe rec e outros re curs os ad minist rati vos pad rão e 

opci onais, incluind o o @Re mote pa ra aut omatizar a le itura d e medi dore s, 

relat óri os d o pa rque instalad o e suporte p roativo, p ara ajud ar a reduzi r 

custos operaci onais.  



ESPECIF ICAÇÕES DO EQUIPAMENTO
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Especificações 
Ricoh Aficio SP 8300DN  Código (PN) 407285  
Configuração De mesa  
Tecnologia Digitalização por facho de laser e impressão 

eletrofotográfica com revelação a duplo 
componente  

Painel de Operação Painel com tela de toque colorida de 
com porta USB 2.0 Tipo A e entrada para 
cartão SD  

Resolução 300 x 300, 600 x 600 dpi  
Velocidade de Impressão  50 páginas por minuto  
Velocid. da 1ª Impressão  3,5 segundos ou menos  
Dimensões (L x P x A) 670 x 684 x 641mm (Só a Unidade Principal)  
Peso Menos de 73 kg (Só a Unidade Principal)  
Tempo de Aquecimento  25 segundos ou menos (após ligar o 

interruptor principal)  
Energia Elétrica 120 - 127V, 60Hz, 15A  
Consumo de Energia Em Operação: 1550 W ou menos  

Economia de Energia: 3,5 W ou menos  
Compatível com Energy Star  

Consumo Típico de 
Energia  

3,288 kWh  

Capacidade Padrão de 
Papel 

550 folhas Bandeja de Papel 1  
550 folhas Bandeja de Papel 2  
100 folhas Bandeja de Alimentação Manual  
(1.200 folhas de capacidade padrão )  

Capacidade Opcional de 
Papel  

Unid. de Alim. de Papel 2 x 550 folhas ou  
Bandeja de Alta Capacidade (LCT) 2.000 flhs.
Bandeja de Alta Capacidade (LCT) 1.200 flhs.  

Capacidade Máx. de Papel  4.400 folhas  
Duplex Automático Padrão  
Tamanhos de Papel Padrão Bandejas 1 e 2: Auto Detecta:  

184 x 267mm a A3(duplo-Carta)  
Personalizado: 182 x 148mm a 297 x 432mm  
Bandeja de Alimentação Manual: Auto 
Detecta: A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)  
Personalizado: 90 x 148mm to 305 x 599mm  
Unidade de Alim. de Papel 550 x 2 Auto 
Detecta: 184 x 267 mm a A3(duplo-Carta) 
Personalizado: 182 x 148mm a 297 x 432mm  
LCT de 2.000 folhas: Fixo para Carta  
LCT Lateral de 1.200 folhas: Fixo para Carta  
Em Duplex: Auto Detecta: A5(meio-Carta) a 
A3(duplo-Carta)  
Personalizado: 90 x 148mm a 297 x 432mm  

Gramaturas do Papel  Bandejas 1 a 4 Pdr./Opc.: 60 a 216 g/m² 
Bandeja de Alim. Manual: 52 a 216 g/m² 
Em Duplex: 60 a 169 g/m² 

Tipos de Papel  Bandejas 1 a 4 Pdr./Opc.: Papel Comum, 
Papel Reciclado, Papel Colorido, Timbrado, 
Papel Especial 1 a 3, Papel Pré-impresso, 
Papel Perfurado e Envelopes: Com 10, C5 e 
DL (Duplo-carta)
Bandeja de Alimentação Manual: Papel 
Comum, Papel Reciclado, Papel Colorido, 
Timbrado, Resma, Papel Especial 1 a 3, 
Papel Pré-impresso, Papel Perfurado, 
Cartão, Transparências, Etiquetas e 
Envelopes: Com 10, Monarca, C5, C6 e DL  
LCT/LCT Lateral: Papel Comum, Papel 
Reciclado, Papel Colorido, Timbrado, 
Resma, Papel Especial 1 a 3, Papel Pré-
impresso, Papel Perfurado  

Capacidade Padrão de Saída 500 folhas (Face para baixo)  

Especificações da Controladora 
CPU RM7035C a 533 MHz  
Linguagens de Impressora  Padrão: PCL 5e, PC L 6, Adobe® PostScript® 

3TM + Impressão Direta de PDF, Impressão 
Direta de Mídia (JPEG/TIFF)  
Opcional: Genuine Intelligent Printer Data 
Stream (IPDS), XPS (via download), Driver 
Universal (via download)  

Fontes Padrão: PCL: 45 Fontes PCL + 13 Fontes 
Internacionais PostScript3/PDF: 136 fontes  
Opcional: I PDS: 108 fontes  

Memória Padrão: 512 MB de RAM  
Máximo: 1 GB de RAM  

HD 120 GB (opcional)  
Interfaces Padrão Ethernet 10/100Base-TX   

USB 2.0 Alta Velocidade Tipo B (para 
conexão direta ao computador)  
Interface Host USB 2.0 Dupla (para conexão 
de dispositivos externos)  
USB 2.0 Tipo A/Entrada para Cartão SD 
integrada ao Painel de Operação (para 
Impressão por Mídia Portátil)   
Duas entradas traseiras para Cartão VM (para 
maior funcionalidade)  

Interfaces Opcionais Ethernet Gigabit Tipo C (1000Base-T)  
Rede Local sem Fio IEEE 802.11 a/g  
Interface Paralela IEEE 1284/ECP Tipo A  

Protocolos de Rede Padrão: TCP/I P (IPv6), Bonjour  
Opcional: I PX/SPX  

Sistemas Operacionais:  Windows XP, Vista, 7, Server 2003/R2,  
Server 2008/R2  
Citrix Presentation Server 4 .5,  
Citrix XenApp 5 .0, 6.0  
Mac OS X v.10.4 ou posterior  
SAP R/3 Device Type (fornecido no Progra-
ma SAP de Fabricantes de Impressoras)  
Novell NetWare Server 6.5 (requer opcional) 

 

UNIX (usando Filtro UNIX da Ricoh):  
Sun Solaris 2.6/7/8/9/10  
HP-UX 10.x/11.x/11i v2/11i v3  
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0  
RedHat Linux Enterprise 4/5/6  
IBM AIX 5L version 5.3/6.1/7.1  

Utilitários em Software Web Image Monitor  
Web SmartDeviceMonitor,  
SmartDeviceMonitor for Admin  
SmartDeviceMonitor for Admin Accounting 
Report Package  
@Remote  

Opções de Controladora e Memória 
Unidade de Memória Tipo 

L com 512 MB de RAM  
Código (PN) 007121MIU  

Unidade de Disco Rígido 
de 120 GB Tipo 8300  

Código (PN) 007120MIU  

Rede Local sem Fio IEEE 
802.11 a/g Tipo L  

Código (PN) 403000  

Placa Ethernet Gigabit  
Tipo C   

Código (PN) 406914  

Placa de interface IEEE 
1284 Tipo A  

Código (PN) 411699  

Cartão VM Tipo U Código (PN) 416163  
Unidade IPDS Tipo 8300 Código (PN) 407039  

Acessórios de Hardware 
Unidade de Alimentação 

de Papel PB3130  
Código (PN) 415793  

Tamanho do Papel 184 x 267 mm a A3(duplo-Carta)  
Envelopes: Com10, C4, DL  

Capacidade de Papel 550 folhas x 2 Bandejas = 1.100 folhas  
Gramaturas Aceitáveis do 
Papel 

60 a 216 g/m² 

Dimensões (L x P x A) 580 x 629 x 260 mm 
Peso 26 kg  
Bandeja de Alta 

Capacidade (LCT) 
2.000 flhs. Tipo PB3140 

Código (PN) 415795  

Tamanho do Papel Carta ABL*  
Capacidade de Papel 1.000 folhas x 2 Bandejas = 2.000 folhas  
Gramaturas Aceitáveis do 

Papel 
60 a 216 g/m² 

Dimensões (L x P x A) 580 x 629 x 260 mm  
Peso 26 kg 
Bandeja de Alta 

Capacidade Lateral 
1.200 flhs. Tipo RT3020  

Código (PN) 415984  

Tamanho do Papel Carta ABL*  
Capacidade de Papel 1.200 folhas x 1 Bandeja  
Gramaturas Aceitáveis 60 a 216 g/m² 
Dimensões (L x P x A) 348 x 540 x 290 mm 
Peso 14 kg 
Base para Gabinete 

Grande FAC 56  
Código (PN) 416407  

A Base para Gabinete Grande FAC 56 deve ser selecionada quando a unidade 
principal da impressora for configurada com uma Unidade de Acabamento, mas 
não com um opcional de alimentação de papel.   

Unidade de Acabamento 
de 1.000 folhas Tipo 
SR3090  

Código (PN) 415804  

Modos Alcear por Deslocamento, Empilhar, 
Grampear  

Número de Bandejas 2 Bandejas: Bandeja de Prova e Bandeja 
de Deslocamento  

Tamanhos de Papel Bandeja de Prova: Padrão: A5(meio-Carta) 
a Ofício  
Personaliz.: 100 x 148mm a 305 x 460mm  

Bandeja de Deslocamento: Padrão: 
A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)  

Gramaturas do Papel Bandeja de Prova: 152 a 216 g/m² 
Bandeja de Deslocamento: 52 a 160 g/m² 

Capacidade de 
Empilhamento  

Bandeja de Prova: 250 folhas (Carta ou 
menor)
50 folhas (Ofício ou maior)  
Bandeja de Deslocamento: 1.000 folhas 
(Carta)  
500 folhas (Ofício ou maior)  

 Capacidade de 
Grampeamento  

50 folhas (Carta ou menor),  
30 folhas (Ofício ou maior)  
16 folhas (tamanho misto)  

  

  
  

 

  

  
 

 

Gramatura do Papel 
p/Grampear  

64 a 90 g/m² 

Posições de 
Grampeamento  

1 Grampo: 2 posições (em cima, em baixo)  

 
2 Grampos: 1 posição (Margem Esquerda)  

Dimensões (L x P x A) 520 x 520 x 790 mm 
Peso 25 kg 

Requer configuração com a Unidade Ponte (BU3060) e a Unidade de Alimentação de 
Papel de Duas Bandejas (PB3130), Bandeja de Alta Capacidade (PB3140), ou a Base 
para Gabinete Grande FAC 56.  

Unidade de Acabamento 
de 3.000 folhas Tipo 
SR3120 

Código (PN) 416008  

Modos Alcear por Deslocamento, Grampear, Furador 
Opcional, Manipulador de Impressos Opcional  

Número de Bandejas 2 Bandejas: Bandeja de Prova e Bandeja de 
Deslocamento  

Tamanhos de Papel Bandeja de Prova: Padrão: A5(meio-Carta) a 
A3 sangrado  
Personal.: 100 x 148 a 305 x 599 mm  
Bandeja de Deslocamento: Padrão: A5(meio-
Carta) a A3 sangrado  
Personalizado: 100 x 148 a 305 x 599 mm  

Gramaturas do Papel Bandeja de Prova: 52 a 163 g/m² 
Bandeja de Deslocamento: 52 a 216 g/m² 

Capacidade de 
Empilhamento  

Bandeja de Prova: 250 folhas (Carta ou 
menor)  
50 folhas (Ofício ou maior)  
Bandeja de Deslocamento: 3.000 folhas 
(Carta)  
1.500 folhas (Ofício ou maior)  
500 folhas A5(meio-Carta)  

Capacidade de 
Grampeamento  

50 folhas (Carta ou menor),  
30 folhas (Ofício ou maior),  
30 folhas (tamanho misto)  

Gramatura do Papel 
p/Grampear  

60 a 81 g/m² 

Posições de 
Grampeamento  

1 grampo: 3 posições (em cima, em baixo, 
inclinado em cima)  
2 grampos: 1 posição (Margem Esquerda)  

Dimensões (L x P x A) 657 x 613 x 960 mm 
Peso 54 kg 
Outros Componentes Unidade Manipuladora de Impressos opcional  

Unidade de Furador de 2/3 furos opcional  
Requer configuração com a Unidade Ponte (BU3060) e a Unidade de Alimentação de 
Papel de Duas Bandejas (PB3130), Bandeja de Alta Capacidade (PB3140), ou a Base 
para Gabinete Grande FAC 56.  

Unidade Ponte Tipo BU3060 Código (PN) 415988  

A Unidade Ponte (BU3060) é um acessório necessário quando a unidade principal é 
configurada com uma Unidade de Acabamento. A Unidade Ponte transporta páginas 
da área de saída padrão da impressora para uma Unidade de Acabamento, para 
grampeamento, furação e/ou dobra integrados.   
Capacidade de folhas 250 folhas (Carta ou menor)  

125 folhas (Ofício ou maior)  

Unidade de Furador Tipo 
PU3030NA  

Código (PN) 430719  

A Unidade de Furador Tipo PU3030NA é opcional somente para a Unidade de 
Acabamento de 3.000 folhas; é instalada dentro da Unidade de Acabamento.  
Tamanhos do Papel p/furar  2 furos: A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)  

3 furos: Carta, A3(duplo-Carta)  
Gramaturas do Papel 

p/furar  
52 a 160 g/m²  

Unidade Manipuladora de 
Impressos na Saída           

Código (PN) 415903  

Tipo 9002A 
A Unidade Manipuladora de Impressos na Saída Tipo 9002A é opcional somente para 
a Unidade de Acabamento de 3.000 folhas.  
Ela arruma as folhas na Bandeja de Deslocamento em pilhas alinhadas, para 
encadernação manual.  
Tamanho do Papel A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)  
Gramaturas do Papel 52 a 160 g/m² 
Capacidade de 

Deslocamento   
Até 20 mm  

Dimensões (L x P x A) 108 x 452 x 130 mm 
Peso 2 kg 

Suprimentos e Rendimentos 
Suprimentos Rendimento  Código (P/N)  
Toner Preto Tipo SP 

8200A  
144.000*  
(36.0000 impressões por garrafa)

820076 

Kit de Manutenção da Impressora 160.000 407057  
SP 8300A (contém Cilindro OPC e Revelador)  

Kit de Manutenção da Impressora 160.000 402961  
SP 8300B (contém Correia de Transferência Unidade de Fusão)  

Grampo Tipo K para 5.000 410801  
Unidade de Acabamento SR3090  

Refill de Grampo Tipo K para 

 

15.000 410802 
Unidades de Acabamento SR3090/SR3130  

*Valores dos rendimentos declarados de acordo com a ISO/IEC 19752.

Os rendimentos reais podem variar com base nos tipos das imagens 
impressas e em outros fatores. 

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar 

* ABL=Alimentação pela Borda Longa

somente peças e suprimentos originais Ricoh.

Papel proveniente de
origens responsáveis

Ricoh Brasil S/A. 
Ricoh®  e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Americas Corporation. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. ©2012 Ricoh Americas Corporation. Todos os 
direitos reservadoos. O conteúdo deste documento, as características, aparência e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos, sem aviso 
prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado o máximo cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não pode garantir que sejam precisas, 
completas ou adequadas, e não poderá ser responsabilizada por quaisquer erros ou omissões neste material. Os resultados reais podem variar, dependendo do uso dos produtos e serviços e das 
condições e fatores que afetam o desedmepnho. As únicas garantias dos produtos e serviços Ricoh são as constantes nos termos expressos de garantia que os acmpanham.


