
SP 377DNwX
SP 377SFNwX

Impressora e multifunções A4 a preto e branco

Impressora Copiador Fax Scanner

SP
377SFNwX

28 Multifunções
P&B

ppm

SP 377DNwX

28 Impressora
P&B

ppm



Maior produtividade. O melhor preço por
impressão da sua classe.

Para assegurar o progresso da sua atividade e o fluxo do seu trabalho, os SP 377DNwX e SP

377SFNwX são a resposta. Com o melhor cartucho "tudo em um" de ultralonga duração, poderá produzir

até 6400 impressões e não precisará de comprar toner novo tão cedo. Com uma maior capacidade de

impressão, o custo global por impressão é reduzido, bem como o custo total de propriedade. E, claro, a

capacidade acrescida não envolve compromissos ao nível de espaço ou qualidade.

Cartucho inicial de ultralonga duração com capacidade até 6400 impressões

O melhor preço por impressão da sua classe e menor frequência de aquisição/substituição de cartucho "tudo em

um"

Qualidade de imagem de 1200 x 1200 dpi num equipamento compacto

Suporta Windows, Mac e Linux

Impressão e digitalização a partir de dispositivos móveis Android e iOS



Ultralonga duração com todas as
vantagens.

Menos necessidades de compra. Menos 
desperdícios.
Com o cartucho de impressão de ultralonga duração incluído, terá
mais tempo até a sua primeira compra de cartucho, podendo
focar-se na sua atividade e poupar nos custos. Além disso, reduzir
as suas necessidades de compra significa reduzir também o
impacto no ambiente e as preocupações com a respetiva
deposição.

Poupe tempo. Poupe dinheiro. 

Esta série oferece um cartucho "tudo em um" que é fácil de
substituir, poupando tempo. A primeira impressão fica pronta em 8
segundos e, no modelo multifunções, os originais são
automaticamente lidos dos dois lados graças ao ARDF,
melhorando a sua eficiência.

Acesso fácil. Fácil de utilizar

Dimensões mais compactas significam que pode colocar estas
eficientes e avançadas impressoras em praticamente qualquer
lugar, sendo ideais para grupos pequenos e médios. Estes
equipamentos são intuitivos e fáceis de usar, não sendo preciso
um elevado nível de conhecimento técnico para a sua gestão ou
instalação.

Ligação em qualquer lugar. Com qualquer 
dispositivo.
A sua conetividade flexível permite imprimir imagens e
documentos usando a app Print&Scan em dispositivos móveis
Apple e Android. Basta fazer download da app e aceder à mesma
rede para imprimir de forma flexível. Com AirPrint*, Mopria e NFC,
poderá inclusivamente imprimir sem a app instalada. *Apenas para
o modelo SP 377SFNwX.



SP 377DNwX / SP 377SFNwX
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 26/30 segundos
Velocidade da primeira cópia: 8 segundos
Velocidade de produção
contínua:

28 páginas por minuto

Memória: Standard: 128 MB
Capacidade de pico de trabalho: 35 000 impressões por mês
Vida útil: 5 anos ou 350 000 produção
Dimensões (L x P x A): 376/405 x 392/392 x 262/405 mm
Peso: 13/17 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR (SP 377SFNwX)

Cópia múltipla: Até 99 cópias
Resolução: 600 x 600 dpi
Zoom: De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5e, PCL6
Resolução de impressão: 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 1200 x

1200 dpi
Tipos de letra: PCL (45 tipos de letra, Tipos de letra

internacionais: 13 Intellifonts)
Interface: Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE
802.11b/g/n)

Protocolo de rede: TCP/IP
Ambientes Windows®: Windows® 2000, Windows® 8,

Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Outros ambientes suportados: Linux environment

SCANNER (SP 377SFNwX)

Velocidade de leitura: Cor integral: Máximo de 4,5 originais
por minuto
Preto: Máximo de 13 originais por
minuto

Drivers incluídos: TWAIN de rede
Scan to: E-mail, Pasta, FTP, Dispositivos

móveis (app gratuita)

FAX

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: G3
Velocidade de transmissão: G3: 3 segundo(s)

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: A4
A5
A6
B5
B6
B5

Capacidade de entrada de papel: Máximo: 300 folhas
Capacidade de saída de papel: Máximo: 125/50 folhas
Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard: 52 - 162

g/m²
Band. de alimentação manual: 52 -
162 g/m²
Bandeja de duplex: 60 - 105 g/m²

ECOLOGIA

Máximo: 890 W
Modo de prontidão: 120 W
Modo de suspensão: Inferior a 1 W

CONSUMÍVEIS

Capacidade do cartucho "tudo
em um" (ultralonga duração):

Preto: 6 400 impressões

Cartucho de toner inicial: Preto: 6 400 impressões
Método de medição da
durabilidade dos consumíveis:
ISO/IEC 19752

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu distribuidor local.

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
comerciais dos respetivos
proprietários. As
especificações e o aspeto
externo estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
A cor do equipamento pode
variar da cor apresentada no
catálogo. As imagens neste
catálogo não são fotografias
reais e podem existir
pequenas diferenças de
pormenor.
Copyright © 2017 Ricoh
Europe PLC. Todos os
direitos reservados. Este
catálogo, os seus conteúdos
e/ou formatação não podem
ser modificados e/ou
adaptados, copiados
parcialmente ou no todo e/ou
incorporados noutros
trabalhos sem a prévia
permissão por escrito por
parte da Ricoh Europe PLC.


