
Soluções profissionais inteligentes - compactas e multifuncionais

Aficio 
SÉRIE SP100 

Impressoras a laser A4 em preto e branco

Design inovador de reabastecimento de toner
Um design inovador de reabastecimento de toner torna os produtos da
série Aficio SP 100 Series econômicos e ecológicos.

●O toner pode ser reabastecido de forma econômica. 
●O corpo do equipamento abres e fecha facilmente, facilitando a reposição de suprimentos.

Design compacto e elegante
Os produtos da Série Aficio SP 100 são elegantes, leves e fáceis de erguer e transportar.

● Pouco espaço ocupado, finos  ● Leves e fáceis de erguer e transportar.

TONER RICOH SP101S
● Produção de Alta Qualidade  ● Baixa incidência de falhas, econômico
● Ecológico
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Fácil de operar, com grande quantidade de funções

Ao toque de um botão, as duas faces de um documento 
de ID podem ser copiadas em uma face de uma folha.

As duas faces de um documento de ID podem ser 
copiadas em uma face de uma folha de papel, e podem 
ser tiradas diversas cópias desta folha, tudo em uma 
operação rápida e fácil.

Digitalização em cores com alta resolução

Desempenho em Impressão/cópia/digitalização/fax (fax: somente Aficio SP 100SF) atendendo a grande

● Solução multifuncional tudo-em-um  ● Painel de operação fácil de usar, com suporte a diversos idiomas  ● Rapidez de resposta e de impressão em até 
13 segundos* ● A funcionalidade de impressão inclui impressão de marcas d'água e de posteres  ● Ao toque de um botão, as duas faces de um documento de 
ID podem ser copiadas em uma face de uma folha. ● Digitalização em cores a alta resolutionde até 600 x 600 dpi  ● Fax Super G3, velocidade de trans-
missão: 33.6 Kbps  ● Modo Economia de Toner  ● Alta durabilidade, regime de pico de até 10.000 páginas por mês  ● Modo reposuo ultra silencioso.

Nota: Use somente toner, cilindro fotocondutor e peças originais RICOH. A RICOH não pode se responsabilizar por problemas de qualidade decorrentes do uso de
suprimentos não originais. Para garantir seus direitos como usuário, após a aquisição desse produto, envie seu formulário de registro de cliente preenchido 
para a RICOH e guarde seu cartão de garantia em local seguro.
Nota: O cartucho de toner tudo-em-um usado nesse produto possui um abertura para recarga. O fabricante fornece toner para recarga original.  Quando o cartucho de 
toner precisar ser recarregado, não o faça você mesmo.  Envie-o para um centro de reparos ou revenda autorizada RICOH, para recarga.

Notas: Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos
Estados Unidos e/ou outros países. Todas as marcas ou nomes de produtos mencionados neste documentopertencem  
a seus respectivos proprietários. As especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As cores 
mostradas neste folheto podem variar ligeiramente das cores reais do produto. Para preços, consulte seu revendedor.

Especificações Gerais

Velocidade de cópias             13 páginas por minuto

Resolução de cópia 
                Aficio SP 100SF: até 600 × 600 dpi *1

Aficio SP 100SU: até 600 × 600 dpi

Cópias múltiplas  
                    Aficio SP 100SF: até 99

Aficio SP 100SU: até 99

Tempo de aquecimento             Menos de 25 segundos

Velocidade da 1ª cópia
           Pelo vidro de exposição: menos de 32 segundos

Pelo ADF: menos de 27 segundos (somente Aficio SP 100SF)

Zoom 25 a 400% (em incrementos de 1%)

Memória padrão                       16 MB (smente Aficio SP 100SF: 32 MB)

Capac. de entrada de papel   50 páginas

Capacidade do ADF                 15 páginas (somente Aficio SP 100SF)

Tamanho máximo do papel     A4

Gramatura do Papel
                 Bandeja padrão: 60 a 105g/m² 

ADF: 60 a 90g/m² (somente Aficio SP 100SF)

Dimensões (L x P x A)
Aficio SP100SF：402×368,5×205mm
Aficio SP100SU：402×368,5×163mm
Aficio SP100：402×368,5×119mm

Peso
Aficio SP 100SF: 9,0 kg (inclusive suprimentos)
Aficio SP 100SU: 8,0 kg (inclusive suprimentos)
Aficio SP 100: 6,2 kg (inclusive suprimentos)

Alimentação elétrica                 220 a 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia
Economia de Energia: menos de 5 W
Modo Inicial: menos de 55 W na média
Em operação: até 600 W

*1 Usando o vidro de exposição.

Especificações da Impressora
Velocidade de impressão    13 páginas por minuto

Velocid. da 1ª impressão    13 segundos*2

Linguagem de impressão   GDI
Resolução                            Até 1200 × 600 dpi
Interface USB2.0

Ambientes Windows  ® XP Home Edition,
Windows  ® XP Professional,
Windows  ® XP Professional×64 Edition,Windows Vista ®, Windows  ® 7

Especificações do Scanner 
Modos de digitalização       Cores, PB

Resolução                            Até 600 × 600 dpi
Tamanho máximo Pelo vidro de exposição: A4

Pelo ADF: A4
Drivers incluídos TWAIN, WIA

Especificações do Fax
Circuito                     PSTN, PABX
Compatibilidade                  Super G3
Velocidade do Modem       Até 33.6 kbps
Método de compressão      MH, MR, MMR
Discagens rápidas              Até 100 números

Memória padrão                  Até 100 páginas

Suprimentos
Cartucho de Toner Tudo-em-Um RICOH
Cartucho de Toner SP 100S    2000 páginas*3

Toner RICOH SP 100S 80g

*2 *Velocidade da primeira impressão" indica o tempo desde a entrada do comando de impresão até a conclusão da saída da primeira folha.

*3 Basedo na norma de medição de página ISO/IEC 19752; calculado para folha A4 a 5% de cobertura. 

Especificações principais da Série Aficio SP 100

*Velocidade da primeira impressão" indica o tempo desde a entrada do comando de impressão até a conclusão da saída da primeira folha.

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 afetem o desempenho. As únicas garantias oferecidas pelos produtos e 
serviços Ricoh são as estabelecidas nos termos de garantia expressos, que os acompanham. R3232

Levando o Valor Ricoh para Sua Empresa
A tecnologia Ricoh oferece um portfólio diversificado de soluções para ajudar sua empresa a permanecer competitiva e avançar. 
Deixe a Ricoh mostrar a você como proporcionar à sua empresa o poder de melhorar processos críticos, manter as informações seguras, 
garantir compatibilidade e promover sustentabilidade ambiental, reduzindo, ao mesmo tempo, o custo total de propriedade.

Ricoh Csbtjm T0B
Ricoh® e o logotipo da Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd.
Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

variedade de necessidades das empresas.
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