
Compacta, eficaz em termos de
custos e fiável



Elevado desempenho nos bastidores

A Aficio™SP C320DN quase passará despercebida. Diariamente, irá produzir de forma silenciosa, fiável e

eficiente impressões laser de alta qualidade, a cores ou preto e branco, a 25 páginas por minuto. O seu

design compacto faz com que caiba - quase despercebida - na mais pequena secretária ou estante. No

entanto, o que não passa despercebido é o seu Custo Total de Propriedade - o melhor da sua classe - e

o reduzido impacte ambiental. O duplex standard poupa tempo e papel, enquanto que o ECO Night Sensor

desliga a alimentação principal quando fica escuro.

Baixo Custo Total de Propriedade - reduzido custo por impressão e duplex standard.

Impacte ambiental mínimo - ECO Night Sensor e reduzido consumo energético.

Compacta, fácil de utilizar e gerir.

Produtiva - 25 páginas por minuto a cores ou P/B.

Impressão flexível - vasta gama de possibilidades de suportes de impressão.

Corte nos custos operacionais e no impacte ambiental
COR INTEGRAL, BAIXO CUSTO

Utilize a Aficio™SP C320DN para produzir todos os documentos empresariais de alta qualidade, baixo

custo e cor integral de que necessita. O duplex standard poupa tempo e papel, acabando assim por

reduzir os custos de produção e o impacte ambiental da sua empresa.

LUZES DESLIGADAS, ALIMENTAÇÃO DESLIGADA

O inovador ECO Night Sensor da Aficio™SP C320DN irá reduzir a sua conta da electricidade. Desliga

automaticamente a alimentação principal do equipamento quando os níveis de luminosidade decrescem

abaixo de um certo limite. É possível definir o sensor para se activar entre 5 e 120 minutos após ficar

escuro. O ECO Night Sensor detecta a diminuição, quer da luz natural, quer da luz artificial.

DESIGN PARA POUPAR ESPAÇO

A Aficio™SP C320DN cabe, sem estorvar, numa pequena estante ou secretária, poupando assim valioso

espaço no escritório. Acessibilidade frontal/superior significa que pode ser instalada de encontro a uma

parede ou num canto. A bandeja de colocação frontal desliza para trás, sob o equipamento, para poupar

espaço quando não está a ser utilizada.

FÁCIL DE UTILIZAR E GERIR

A utilização do equipamento não poderia ser mais fácil, graças a um intuitivo painel de operações LCD

de 4-linhas, que apresenta claramente todas as funções. O cartucho tudo-em-um é fácil de substituir em

segundos. Substituir ou acrescentar papel também é simples e rápido, dado que o equipamento pode

ser acedido por cima e pela frente. Procedimentos animados ajudam-no a resolver problemas em

segundos.



ALTAMENTE PRODUTIVA

A Aficio™SP C320DN é rápida, produtiva e eficiente. Após um tempo de aquecimento de apenas 20

segundos, a primeira impressão a P/B ou cores está pronta em 13,5 segundos. Imprime 25 páginas a

cores ou P/B por minuto - e não existe qualquer redução da velocidade de impressão no modo duplex.

Para uma ligação em rede eficiente, é fornecida uma placa de interface de rede como standard.

LIDA COM TODOS OS TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO

A Aficio™SP C320DN imprime capas e folhetos em papel grosso de até 220 g/m², assim como envelopes,

etiquetas, cartolinas e acetatos. A resolução de impressão situa-se nuns excelentes 1 200 x 1 200 dpi.

A capacidade de papel atinge umas fantásticas 1 100 folhas, quando estão instaladas as bandejas de

alimentação manual e opcional.

AMIGA DO AMBIENTE

Na Rex-Rotary ajudamo-lo a reduzir o impacte ambiental do seu escritório, assim como a baixar o seu

Custo Total de Propriedade. A Aficio™SP C320DN possui funções amigas do ambiente e de poupança

monetária, tal como o ECO Night Sensor, reduzido consumo energético, rápida impressão duplex, modo

de poupança de energia avançado, curto tempo de aquecimento e aumento do rendimento do toner.

Assim, poupa papel, tempo e energia, ao mesmo tempo que reduz os desperdícios e os custos. Além

disso, todos os equipamentos da Rex-Rotary cumprem os requisitos Energy Star. Isto significa que é

produzido menos CO2 para disponibilizar a energia necessária para fazer funcionar os equipamentos da

Rex-Rotary.



Certificação ISO9001 e ISO14001

Todos as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos
proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A
cor do produto real pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo
não são fotografias verdadeiras podendo existir ligeiras diferenças de pormenor.

Copyright © 2011 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

Para mais informações,
contacte

GERAL

Tecnologia: Digitalização com feixe laser & impressão
electrofotográfica

Velocidade de impressão: Cor: 25 impressões por minuto
Preto: ]

Tempo de aquecimento: Inferior a 20 segundos
Velocidade da primeira impressão: 13,5 segundos
Dimensões (L x P x A): 400 x 480 x 387 mm
Peso: Inferior a 29 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energia: Máxima: Inferior a 1,3 kW

Modo de poupança de energia: Inferior a 5,5
W

Capacidade de pico de trabalho: 75000 páginas por mês

CONTROLADORA

Processador: 533 MHz
Linguagem da impressora: Standard: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™²,

PDF
Opcional: PictBridge

Resolução de impressão: 600 x 600 dpi/600 x 600 dpi (2 bit)/1 200 x 1
200 dpi

Memória: Standard: 384 MB
Máxima: 768 MB

Tipos de letra: PCL: 45 tipos de letra + 13 tipos de letra
internacionais
PostScript® 3™²: 80 tipos de letra

CONECTIVIDADE

Protocolo de rede: TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, IP SEC
Ambientes suportados: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008, Citrix Presentation Server
4.0/4.5, Macintosh OS 8.6-9.2.X (OS X
Clássico), Macintosh OS X v10.2. ou posterior
(modo nativo), Novell® Netware® v6.5 ou
posterior

Interface: Standard: USB 2.0, 10 base-T/100 base-T
Ethernet, USB 2.0 Host
Opcional: IEEE 1284/ECP bi-direccional,
Gigabit Ethernet, Wireless LAN (IEEE 802.11a/
g)

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

Font Manager 2000, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Professional

SUPORTES DE PAPEL

Capacidade de entrada de papel: Standard: Bandeja de papel - 500 folhas
Bandeja de alimentação manual - 100 folhas
Máxima: 1100 folhas

Capacidade de saída de papel: Até 150 folhas (75 g/m²)
Formato do papel: Bandeja de papel standard: A5 - A4

Alimentação manual: A6 - A4
Bandeja de papel opcional: A4

Gramagem do papel: Bandejas de papel: 60 - 105 g/m²
Alimentação manual: 60 - 220 g/m²

Suporte de impressão: Bandeja de papel standard: Papel normal,
papel de espessura média/grosso, papel
reciclado, papel de cor, papel timbrado, papel
fino pré-impresso, papel revestido (brilhante
e mate), papel especial, papel de etiqueta
Bandeja de papel opcional: Papel normal,
papel de espessura média/grosso, papel
reciclado, papel de cor, papel timbrado, papel
fino pré-impresso
Alimentação manual: Papel normal, papel de
espessura média/grosso, papel reciclado,
papel de cor, papel timbrado, papel fino pré-
impresso, papel revestido (brilhante, brilhante
grosso, mate e mate grosso), papel especial,
papel de etiqueta, envelope

CONSUMÍVEIS

Toner: C, M, Y: 6,600/2,800 páginas¹ (rendimento
elevado/reduzido)
K: 7,200/2,800 páginas¹ (rendimento elevado/
reduzido)

Kit de manutenção: 90 000 impressões por unidade
Unidade da tela de transferência: 90 000 impressões por unidade
Depósito de resíduos de toner: 55 000 impressões por embalagem
A Aficio™SP C320DN é fornecida com um kit inicial para 2800 folhas.

OUTRAS OPÇÕES

Opções internas: Memória de 256/512 MB, disco rígido de 80
GB (com kit de encriptação do disco rígido &
unidade de protecção de substituição de
dados), Wireless LAN (IEEE 802.11a/g),
PictBridge, VM card, IEEE 1284/ECP bi-
direccional, Gigabit Ethernet Board, NetWare

Opção externa: Bandeja de papel para 500 folhas

1 Norma IEC24712, método de capacidade ISO/IEC 19798.
2 A SP C320DN não possui PostScript® genuíno, mas sim uma emulação.

A Rex-Rotary concebeu este equipamento para cumprir as directrizes EC ENERGY
STAR relativamente à eficiência energética.

Para saber mais sobre modelos disponíveis, opções e software, consulte a Rex-
Rotary.
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