Impressora de elevado desempenho e preço
acessível para grupos de trabalho

SP 4100NL

Poderosa impressão a preto e branco
Velocidade, fiabilidade, custo competitivo

Se necessita de impressão laser a preto e branco da mais alta qualidade, a SP 4100NL é
a resposta. Independentemente das suas necessidades de impressão, este equipamento
consegue dar uma resposta rápida, uma vez que consegue imprimir até 100 000 páginas
mensalmente a velocidades de 31 páginas por minuto. Equipada com um processador de
400 MHz, esta impressora processa com a maior facilidade todos os seus trabalhos.
A SP 4100NL é uma produtiva impressora de rede que lhe oferece fiabilidade, excelente
processamento de papel e um baixo custo de propriedade. É ideal para as pequenas empresas
e grupos de trabalho em grandes empresas.
• 31 páginas por minuto.
• Até 100 000 páginas por mês.
• Baixo Custo Total de Propriedade (TCO).

Fácil de utilizar
A SP 4100NL é extremamente fácil de utilizar e manter. Assim que um
opcional é instalado, o driver de impressão detecta-o automaticamente.
A função de monitorização remota apresenta continuamente o estado
do equipamento nos computadores de todos os utilizadores. Para uma
operação mais fácil, a Rex-Rotary desenvolveu um driver de impressão com
um exclusivo interface de impressão à base de um clique, conhecido por
RPCS™. As configurações específicas do cliente podem ser guardadas em
ícones dedicados e apenas precisam de ser seleccionadas uma única vez.

• Fácil de utilizar.
• Impressão exclusiva à base de
um clique.
• Definições de papel personalizadas.

Qualidade e inovação
Todos os anos, a Rex-Rotary investe na investigação e desenvolvimento mantendose na vanguarda da inovação. Poucas foram as empresas que alguma vez
ganharam o prestigiado Prémio Deming para o Controlo de Qualidade.
A Rex-Rotary é o único fabricante de equipamento de escritório que o venceu duas
vezes. O nosso objectivo em tudo o que fazemos é a qualidade. Tal é evidente em
produtos como a SP 4100NL. O seu funcionamento silencioso e limpo contribui
de forma positiva para um ambiente de trabalho confortável enquanto que o seu
reduzido consumo de energia contribui para um melhor meio ambiente.

Minimize o seu consumo de energia: inferior
a 6,5 W no modo de poupança de energia.

O valor de uma marca de confiança
A SP 4100NL foi concebida a pensar no valor para o cliente. Esta impressora
dispõe de características típicas de equipamentos topo de gama mas apenas
por uma fracção do preço. Com o modo de poupança de energia, torna-se fácil
reduzir o consumo de energia para menos de 6,5 W. Este factor reduz o Custo
Total de Propriedade. Além disso, as impressoras Rex-Rotary são feitas para
durar. Como fabricante de soluções de escritório dominante no mercado, a
Rex-Rotary garante a excelente qualidade dos seus produtos Aficio™ e coloca
ao seu dispor as vantagens da maior rede de assistência técnica nesta indústria.

• Características e funcionalidades de
elevado valor.
• Preço de aquisição competitivo.
• Custos operacionais reduzidos.

Tratamento excepcional dos suportes de impressão
A SP 4100NL imprime numa ampla gama de suportes de impressão. As bandejas
standard e opcional suportam vários formatos de papel até formato A4 e gramagens
até 130 g/m2. Com a bandeja de alimentação manual, pode ainda imprimir em
suportes de impressão até 162 g/m2. Graças a um percurso de papel inteligente,
toda a impressão é rápida e fiável. Um modo dedicado para envelopes permite
a impressão de envelopes. A impressão em duplex automática está igualmente
disponível como opcional.

• Ampla gama de suportes de
impressão.
• Percurso de papel inteligente.
• Modo dedicado para envelopes.

SP 4100NL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL
Tecnologia:

SOLUÇÕES DE SOFTWARE
Leitura por feixe laser, impressão electrofotográfica e
revelação bi-componente

Velocidade de impressão contínua:
31 impressões por minuto
Tempo de recuperação:

Standard:

DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™
for Admin/Client, Web Image Monitor,
Printer utility for Mac, Font Manager 2000

Opções:

Utilitários de gestão documental e
soluções de software profissionais,
@Remote Service, impressão IPDS/SCS,,
Web SmartDeviceMonitor™ 2

Inferior a 12 segundos

Velocidade de saída da primeira impressão:
Inferior a 6,9 segundos
Dimensões (L x P x A):

388 x 450 x 345 mm

Peso:

15,5 kg

TRATAMENTO DO PAPEL

Fonte de alimentação:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia:

Máximo:

Capacidade de entrada de papel:
Standard:

Ciclo de trabalho:

970 W (unidade principal)
990 W (com todos os opcionais instalados)
Modo de poupança de energia:
Inferior a 6,5 W (unidade principal)
Inferior a 12,5 W (com todos os opcionais instalados)

Máxima:

Capacidade de saída de papel: 250 folhas viradas para baixo
Formato do papel:

Bandejas de papel:
Bandeja de alimentação manual:

Gramagem do papel:

Bandejas de papel:
Bandeja de alimentação manual:
Bandeja de duplex:

Suportes de impressão:

Papel normal, papel grosso, papel reciclado,
acetatos, envelopes

100 000 páginas por mês

CONTROLADORA
Processador:

RM5231 400 MHz

Linguagem da impressora/resolução:
PCL5e:
PCL6:
RPCS™, Adobe® PostScript® 3™:
Memória:

Standard:
Máxima:

Drivers:

PCL5e, PCL6, RPCS™:
Adobe® PostScript® 3™:

600 x 600 dpi
1 200 x 600 dpi
1 200 x 600 dpi
192 MB
384 MB
Windows®

2000/XP/Server 2003
Windows®

2000/XP/Server 2003
Macintosh 8.6 ou posterior (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 ou posterior (modo nativo)
Tipos de letra:

35 intelli fonts
10 tipos de letra true type
1 tipo de letra bitmap
(pode ser feito o download de 31 tipos de letra)
Adobe® PostScript® 3™:
136 tipos de letra Adobe® tipo 1
Opção:
OCR
Código de barras

Bandeja de 500 folhas de papel
Bandeja de alimentação manual 100 folhas
1 600 folhas
A4 - A5
A4 - A6
60 - 130 g/m2
60 - 162 g/m2
64 - 105 g/m2

CONSUMÍVEIS
Preto:
7 500 folhas1
A SP 4100NL é fornecida com um kit inicial de consumíveis para 3 000 folhas1.
Cartucho tudo-em-um:

OPÇÕES
Opções internas:

PCL:

Opções externas:

Disco rígido de 40 GB
128/256 MB SDRAM DIMM
Wireless LAN (IEEE 802.11b)
Gigabit Ethernet
Data Overwrite Security Unit
VM Card
Data Storage Card
1 bandeja para 500 folhas2
Alimentador de envelopes (60 envelopes)
Unidade de duplex

1 Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752.

Ambientes suportados:

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11i v2
SCO OpenServer 5.0.7/6.0
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 ou posterior (modo nativo)
IBM® System i5™ HPT
SAP® R/3® 3.x ou posterior
NDPS Gateway
AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform

Interface:

Standard:

Opção:

Função adicional:

PDF Direct Print

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
IEEE 1284 bidireccional
Wireless LAN (IEEE 802.11b)
Controladora USB
Gigabit Ethernet

Para saber quais os modelos que estão disponíveis, equipamento opcional e software,
consulte a Rex-Rotary.

Certificação ISO9001: 2000
Certificação ISO14001
A Rex-Rotary concebeu este produto
de modo a cumprir com as directrizes
EC ENERGY STAR relativamente à eficiência
energética.
A Rex-Rotary está empenhada na
conservação dos preciosos recursos
naturais da Terra. Este catálogo foi impresso
em papel ecológico: 50% de fibras
recicláveis, 50% de polpa branca isenta
de cloreto.
Todas as marcas e/ou nomes de produtos
são marcas comerciais dos respectivos
proprietários.
Especificações técnicas e aspecto externo
sujeitos a alteração sem aviso prévio. A
cor real do produto pode variar da cor
apresentada no catálogo. As imagens
apresentadas neste catálogo não são
fotografias verdadeiras e podem apresentar
pequenas diferenças de pormenor.
Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC.
Todos os direitos reservados. Este catálogo,
o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem
ser modificados e/ou adaptados, copiados
em parte ou no seu todo e/ou incorporados
noutros trabalhos, sem a prévia autorização
escrita da Ricoh Europe PLC.

www.rexrotary.com
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Protocolo de rede:

É possível instalar 2 bandejas de papel, no máximo, à unidade principal.
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