
Aficio SP C431DN-HS da Ricoh 
Impressora Colorida HotSpot
Imprima simplesmente qualquer documento
de qualquer lugar a qualquer momento

fácil

móvel

prática



Impressora HotSpot Colorida Aficio SP C431DN-HS 

A Ricoh coloca o poder da impressão móvel  
sem drivers nas mãos de todos os usuários. 
É isso mesmo – impressão a laser colorida, com 42 ppm e em alta 
resolução, de qualquer lugar. Tudo o que você precisa é de um 
acesso à Internet, porque a  Aficio® SP C431DN–HS da RICOH® vem 
com uma assinatura por um ano do Serviço de Impressão Móvel 
PrinterOn. A tecnologia HotSpot da Ricoh é a única solução de 
impressão móvel personalizável completamente embutida em uma 
impressora de mesa. A Impressora HotSpot Colorida SP C431DN-HS 
oferece uma maneira fácil e rápida para convidados das empresas, 
clientes, executivos em viagem e funcionários em trânsito 
imprimirem e-mails e anexos, documentos e páginas da Internet 
usando virtualmente qualquer dispositivo habilitado para 
Internet...sem a necessidade de suporte de TI para a instalação de 
drivers, aplicativos, cabos ou autenticação de usuários. 
 

* Há extensões adicionais da assinatura por um ano, 
ou diversos anos disponíveis, com uma tarifa 
adicional. 

 



 
 

ImpressãoColoridaMóvelPrática 
 

Uma Impressora Multitarefa  
A Impressora HotSpot Colorida Aficio SP C431DN-HS da 
Ricoh proporciona o valor agregado de servir a usuários 
em rede – além de atender a necessidade de um 
impressão móvel eficiente – tudo em um único 
equipamento, com economia de espaço. 
• Permite que profissionais em trânsito, representantes de vendas e técnicos no 

campo imprimam usando um laptop habilitado para Internet, dispositivo portátil 
iPad®, ou smartphone incluindo os produtos BlackBerry®, iPhone®

 and Android®, 
rapidamente, com praticidade e segurança. 

• Aproveite a poderosa controladora com 600 MHz da SP C431DN-HS e a 
generosa capacidade de memória para atender as necessidades de impressão 
diárias de usuários autorizados. 

• Reduza seu custo total de propriedade com uma solução única, que permite aos 
funcionários em rede e aos usuários temporários imprimirem facilmente, com 
maior produtividade, enquanto reduz os requisitos de suporte de TI em toda sua 
empresa. 

Uma Solução Embutida, Segura 
A SP C431DN-HS proporciona o acesso à impressão pela 
rede em cores brilhantes, sem permitir acesso não 
monitorado à sua rede. 
• Os Serviços de Impressão Móvel PrinterON baseados na Internet funcionam 

totalmente independentes da rede de sua companhia. Todos os trabalhos de 
impressão móveis são processados fora do firewall de sua companhia. 

• Instale uma solução totalmente embutida. Todo hardware e software são 
carregados previamente na impressora. Isto significa que não há aparelhos, 
teclados ou servidores externos no local da instalação. 

• Elimine o risco que documentos reservados sejam vistos na bandeja da 
impressora por alguém não autorizado. Os arquivos somente podem ser 
impressos após o proprietário do trabalho digitar um código de liberação 
privativo na máquina, para cada trabalho.  

Encaixa-se Facilmente Em Qualquer 
Ambiente ou Fluxo de Trabalho 
Redes públicas ou privadas, serviço pago ou benesse 
gratuita, a SP C431DN-HS se encaixa em qualquer lugar 
onde é necessária uma impressão móvel e prática. 
• Instale a impressão HotSpot como um serviço público grátis, para atrair novos 

clientes ou aumentar a fidelidade entre hóspedes de hotéis ou centro de 
convenções. 

• Configure a SP C431DN-HS como um serviço cobrável, para recuperar custos de 
impressão ou gerar novas receitas. A solução de impressão móvel HotSpot 
integra-se perfeitamente ao PayPal™, o líder mundial em soluções de 
pagamento pela Internet. 

• Use o HotSpot como uma ferramenta de melhoria de produtividade para 
executivos em viagem, que precisam ter certeza de que seus trabalhos não serão 
impressos até que eles digitem um código de liberação privativo e exclusivo na 
máquina. 

• Altere o design da página da Internet personalizável PrintSpots™ para refletir 
sua identidade empresarial. Adicione serviços, opções de trabalhos de impressão, 
etapas de confirmação/aprovação de trabalhos, impressoras adicionais, links 
para outros sites da Internet etc., para apresentar a impressão HotSpot como um 
serviço de valor agregado exclusivo da sua empresa. 

 

Construa sua marca. Torne-se proprietário de 
um serviço de impressão móvel personalizan-
do a página da impressora HotSpot na Inter-
net com o logotipo e as cores de sua compa-
nhia, mensagens direcionadas e links para 
outros serviços. 

Ofereça impressão prática para convidados e 
visitantes de sua empresa, sem que tenham 
de acessar a rede de sua companhia. 

A Solução Total  
para  
Escritório  
Ecológico 
A Ricoh mantém seu 
compromisso permanente
de desenvolver soluções de 
escritório com os melhores 
recursos ecológicos de 
economia de energia e de 
suprimentos, sem 
comprometer a produtividade. 
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Especificações da Unidade Principal  
Configuração Impressora a Laser Colorida de Mesa  
Tecnologia Digitalização por facho de Laser e 

Impressão eletrofotográfica  
Método de revelação com 4 cilindros 
conjugados e toner de componente 
duplo  

Teclado Teclado alfanumérico integrado com 12 
teclas  
600 x 600 dpi (1 bit)  
600 x 600 dpi (2 bits)  

Resolução 

1200 x 1200 dpi (1 bit)  
Velocidade de 
Impressão (Carta) 

42 ppm em Cores e Monocromática  

Cores: 15 segundos  Velocidade da 1ª 
Impressão Monocromática: 10 segundos  

Tempo de 
Aquecimento 50 segundos ou menos  

Suprimento de 
Papel Padrão 

Bandeja para 550 folhas. + Bandeja de 
Alimentação. Manual para 100 folhas. = 
650 folhas. 

Suprimento de 
Papel Opcional 

Unidade de Alimentação de Papel para 
550 folhas (Podem ser instaladas até 3 
unidades) 

Capacidade Máxima 
de Papel 

2.300 folhas  

Duplex Automático Padrão(100% de produtividade) 
Tamanhos de Papel Aceitáveis* : 
 Bandejas Padrão e 
Opc.:  98mm x 148mm a 216mm x 356mm 

Band. Alim. Manual 70mm x 127mm a 216mm x 1260mm 
* Os trabalhos de impressão HotSpot assumem os formatos padrão Carta ou 
Ofício. A impressão em outros tamanhos de papel e de envelopes somente estão 
disponíveis quando o equipamento é usado como uma impressora de rede padrão. 

Gramaturas de Papel Aceitáveis: 
Bandejas Padrão e 
Opcional  

52 a 220 g/m² 

Bandeja de Ali-
mentação Manual 

52 a 256 g/m² 

Duplex 60 a 163 g/m² 
Capacidade de 
Saída 

500 folhas com a face para baixo 

Dimensões (LxPxA) 444 mm x 658 mm x 490 mm 
Peso 57 kg  
Energia Elétrica 120 a 127V, 60Hz  
Consumo de 
Energia 

Máximo: 1520W ou menos  
Em Operação: 894W ou menos 
Economia de Energia: 110W  
Em Repouso: 6W  

Especificações da Controladora de Im-
pressão  
CPU 600 MHz  
Memória 768 MB de RAM Padrão / Máximo.  
Unidade de Disco 
Rígido 

80 GB (padrão)  

Ethernet 10/100Base-TX  
USB 2.0 Host (Tipo A)  
USB 2.0 Hi Speed (Tipo B)  

Interfaces Padrão 

Cartão SD para dispositivo baseado em 
JAVA  
LAN sem Fio IEEE 802.11 a/g  
Ethernet Gigabit  

Interfaces Opcio-
nais 

IEEE 1284/ECP Paralela  
PCL 5c  
PCL 6  

Linguagens de 
Impressora/
Drivers* PostScript 3 da Adobe+ Impressão 

Direta de PDF  
*Linguagens de Descrição de Página estão acessíveis somente para a impressão 
padrão pela rede.  

PCL: 45 Fontes + 13 fontes Internacio-
nais  

Fontes 

PostScript 3: 136 fontes  

 

 
TCP/IP (IPv4, IPv6)  
AppleTalk  

Protocolos de Rede 

IPX/SPX (opcional)  
Windows 2000, XP, Vista, 7  
Server 2003 & 2003R2, Server 2008  
Mac OS 8.6 - 9.x, OS X v.10.2+  
Novell NetWare v 6.5+, SAP R/3  
Citrix Presentation Server  

Ambientes Suporta-
dos 

UNIX (Filtro da Fase 11 da Ricoh)  
Web Image Monitor  
Web SmartDeviceMonitor  
SmartDeviceMonitor for Admin  

Utilitários em 
Software 

@Remote  
Impressão Bloqueada Aprimorada-NX  
Autenticação de Administrador (5 
níveis)  
Autenticação de Usuário (incluindo 5 
tipos)  
500 Códigos de Usuário)  
Autenticação SNMP v3, Comunicações 
IPsec  
Criptografia SSL de 128 bits em Dados 
de Trabalho de Impressão  
Bloqueio de Usuário/Logout Automáti-
co  
Impressão Bloqueada  
Criptografia de Dados do HD + Sistema 
de Segurança por Superposição de 
Dados (DOSS)  
Criptografia de Catálogo de Endereços 
e Senha  

Recursos de Segu-
rança 

WPA (Acesso Protegido a WI-FI)  
Opcionais e Acessórios  Código  
Rede Local sem Fio IEEE 802.11a/g (Tipo L) 403000 
Ethernet Gigabit (Tipo A) 402547 
IEEE 1284/ECP Paralela (Tipo A) 411699 
Cartão de Impress. Direta de Câmera (Tipo H) 406676 
Sistema de Segurança por Sobregravação 
de Dados do HD (Tipo K) 

402998 

Unidade de Criptografia do HD (Tipo D) 403113 
Cartão SD para Impressão NetWare (Tipo D) 406688 
Unid. de Alimentação de Papel (PB1020)* 406691 
Mesa com Rodízios resistente a inclinação 
(Tipo C) 

406755 

Ext. da Assinatura do HotSpot por 1 Ano 006174MIU 
Ext. da Assinatura do HotSpot por 2 Anos 003357MIU 
Ext. da Assinatura do HotSpot por 3 Anos 004813MIU 
Ext. da Assinatura do HotSpot por 4 Anos 004814MIU 
* As Unidades de Alimentação de papel Opcionais somente podem ser acessadas 
quando o equipamento é usado como uma impressora de rede padrão.  

Suprimentos e Rendimentos  Código 
Garrafa de Toner Preto SP C430A – 21.000 pgs.* 821070 
Garrafa de Toner Amarelo SP C430A – 24.000 pgs.* 821071 
Garrafa de Toner Magenta SP C430A – 24.000 pgs.* 821072 
Garrafa de Toner Ciano SP C430A – 24.000 pgs.* 821073 
Un.Fotocondutor Preto SP C430 – 50.000 pgs.** 406662 
Un.Fotocondutor Cores SP C430 – 50.000 pgs.** 406663 
Unidade de Transferência Intermediária SP C430A – 
24.000 pgs.* 

406664 

Garrafa  Toner Usado SP C430A – 50.000 pgs.** 406665 
Unidade Fusora SP C430 – 120.000 pgs.** 406666 

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

** Os rendimentos dos componentes de imagem declarados são baseados 
em 5% de cobertura, 3 páginas / trabalho. Os rendimentos reais podem 
variar com base nas imagens impressas e outros fatores.  

 

Impressão Móvel Facilitada
Uma vez enviado um trabalho de impressão 
de seu equipamento móvel com base na 
Internet, ele é transmitido para a impressora 
ou MFP alvo, onde é armazenado na 
memória até que um código de liberação seja 
digitado e o trabalho é impresso ...simples 
assim! 

 

 
 
A Aficio SP C431DN-HS da Ricoh vem com garrafas de toner iniciais, com 
rendimento de 3.000 páginas e cobertura de 5% cada. Todos os outros materiais 
de consumo vêm com rendimento completo.  

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar as peças e 
suprimentos originais da Ricoh.  

Especificações HotSpot  
Modos de Impressão:   
Com base na Internet  O usuário digita a URL da impressora 

(endereço da Internet) em um navega-
dor da Internet de um laptop.  

E-mail  Laptops, PDAs e smartphones com base 
na Internet podem imprimir qualquer 
mensagem de e-mail e/ou anexos para 
o endereço designado para a Impresso-
ra HotSpot.  
Microsoft Word 2.0 > 2007 
Microsoft Excel 2.0 > 2007  
Microsoft PowerPoint 4.0 > 2007  
Microsoft Visio 5 > 2007  
OpenOffice.org  
PDF da Adobe  
Páginas de Internet (htm, html, mhtml)  
Arquivos de Texto e TRFT   

Formatos de Arquivo 
Suportados 

Arquivos JPEG, TIFF, BMP, PNG e GIF  
Idiomas Suportados Inglês, Francês, Espanhol, Holandês, 

Italiano, e Alemão 
Segurança Todos os trabalhos submetidos através 

da página do HotSpot na Internet são 
transmitidas usando a criptografia SSL.  
A transmissão de arquivos submetidos 
através de e-mail não é criptografada 
por padrão, mas os servidores de 
correio PrinterOn aceitam solicitações 
para a autenticação TLS para todos os 
trabalhos submetidos através de e-mail. 

Código de Liberação de 
Trabalho 

Cada trabalho é automaticamente 
designado um Código de Liberação 
privativo de 4 a 10 dígitos que deve ser 
digitado no equipamento antes do 
trabalho ser impresso. 

Suporte a Hotline Caso haja necessidade de maior assis-
tência durante a configuração inicial e 
sobre quaisquer outros aspectos de 
operações normais deste produto, ou se 
a impressora necessitar de serviços, 
entre em contato com o Serviço de 
Assistência para Impressoras/Scanners 
na Ricoh Latin América, Inc. usando os 
números de discagem gratuita: 1-800-
RICOH38 ou 1-800-742-6438 

Garantia e Serviços A impressoras HotSpot vêm com uma 
assinatura de um ano para os serviços 
de impressão móvel PrinterON, que 
deve ser registrado a fim de ser ativado.  
A Aficio SP C431DN-HS 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 consumi-
dos, o que ocorrer primeiro. Consulte 
para maiores detalhes o documento de 
garantia que vem com o produto.  

 
 
 
 

www.ricoh.com/cs
Ricoh Brasil S/A. 
Ricoh® e o logotipo da Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento, as 
características, a aparência e as 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, nem a inexistência de 
erros ou omissões neste material. Os resultados reais podem variar, dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e de fatores que afetem o desempenho. As únicas garantias 
oferecidas pelos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nas disposições expressas de garantia que os acompanham. 

Aficio SP C431DN-HS da Ricoh 
Especificações do Equipamento 

 


