
Impressora compacta A3 para
grupos de trabalho



A solução de impressão A3 económica

Mantenha-se um passo à frente com a Aficio™SP 6330N. Esta impressora laser monocromática permite-

lhe criar diferentes tipos de documentos de escritório a alta velocidade. Cartolinas, etiquetas ou envelopes

- são processados sem percalços. A capacidade de rede é standard. Por fim, esta impressora destaca-se

por ter um preço acessível e um custo reduzido por página.

Elevada produtividade: 35 ppm (A4).

Custo de impressão reduzido.

Controlo de custos através do @Remote.

Cartão de Interface de Rede Standard.

Grande variedade de suportes de impressão.

Parceira de escritório perfeita
ALTA VELOCIDADE

Trabalhando a alta velocidade, a SP 6330N processa os seus trabalhos de impressão rapidamente. A

impressora aquece em menos de 19 segundos. A primeira impressão está preparada em menos de sete

segundos. Com uma capacidade de papel máxima de 1 600 folhas, a sua produtividade nunca está

comprometida.

CUSTOS REDUZIDOS

O custo mais baixo por página nesta classe de impressoras.

Verifique a utilização e os custos através do @Remote.

Poupe papel imprimindo em duplex (opcional).

LIGAÇÃO FÁCIL

A SP 6330N está bem equipada para uma utilização partilhada. O cartão de interface de rede está

disponível como standard. Com USB 2.0 e Ethernet 10 base-T/100 base-TX, esta impressora adapta-se

perfeitamente à rede existente. Estão disponíveis outras interfaces como opção. Envie trabalhos

específicos para o equipamento mais adequado e aproveite as possibilidades máximas dos seus sistemas

de impressão.



MANUSEAMENTO DE GRANDES FORMATOS

A SP 6330N suporta uma grande variedade de suportes de impressão que varia entre A6 a A3 e a

gramagem até 216 g/m² é aceite sem esforços. Pode até imprimir envelopes através do alimentador de

envelopes opcional. Crie os seus materiais quando necessita deles e corte nas despesas dos trabalhos

feitos fora da sua empresa.

IMPRESSÃO VERSÁTIL

Agrupe impressões.

Produza e verifique impressões de teste.

Defina uma palavra-passe para o desbloqueio de impressões confidenciais (com o disco rígido opcional).

FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL

Os equipamentos da Rex-Rotary aumentam a eficácia económica do seu fluxo de trabalho de impressão,

ao mesmo tempo que respeitam o ambiente. Os tempos de aquecimento curtos resultam num uso mais

frequente do modo de poupança de energia. Combine este custo energético reduzido com a capacidade

de poupança de duplex da SP 6330N. O que é bom para a Natureza também é bom para si.



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 © 2009 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

Ricoh International B.V.
Prof. W.H. Keesomlaan 1
(P.O. Box 114)
1183 DJ Amstelveen
Nederland
+31 (0) 20 547 4300
+31 (0) 20 547 4222
www.ricoh.eu

GERAL

Velocidade de impressão: 35 impressões por minuto (A4)
Tempo de aquecimento: 19 segundos ou menos
Velocidade da primeira impressão: 6,8 segundos ou menos
Dimensões (L x P x A): 478 x 437 x 404 mm
Peso: 22,5 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energia: Máximo: 940 W

Modo de poupança de energia: 3,9 W
Capacidade de pico de trabalho: 200000 páginas por mês

CONTROLADORA

Processador: 466 MHz
Resolução: 300 x 300, 600 x 600, 1 200 x 1 200 dpi
Memória: Standard: 256 MB

Máximo: 512 MB
Disco rígido (opcional): 80 GB

Drivers: Standard: PCL5e, PCL6, emulação
PostScript™3, XPS

CONECTIVIDADE

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

Server 2008
Macintosh OS 8.6 - 9.x
Macintosh OS X v10.1 - 10.6
Unix (utilizando o filtro Ricoh para Unix)
Novell® Netware®

Interface: Standard: USB2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opção: IEEE 802.11a/g
IEEE 1284
Gigabit Ethernet

Funcionalidade adicional: Impressão directa de PDF

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

Standard: DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for
Client, Font Manager 2000, Web Image
Monitor, Utilitário de impressora para
Macintosh

Opção: SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting
Report Package, Remote Communication
Gate S Pro

SUPORTES DE PAPEL

Capacidade de entrada de papel: Standard: 1 x bandeja de papel para 500
folhas
Bandeja de alimentação manual de 100 folhas
Máximo: 1600 folhas

Capacidade de saída de papel: Até 500 folhas
Formato do papel: A6 - A3
Gramagem do papel: Bandejas de papel: 60 - 216 g/m²

Bandeja de alimentação manual: 52 - 216 g/
m²

Suporte de impressão: Papel normal, reciclado, grosso, fino e de
etiqueta; envelopes

CONSUMÍVEIS

Toner: Preto: 20000 folhas
A Aficio™SP 6330N é fornecida com um kit inicial de consumíveis.

OUTRAS OPÇÕES

Opções externas: 2 x bandeja de papel para 500 folhas,
Alimentador de envelopes (para bandejas de
papel opcionais), Unidade de duplex

Opções internas: 128 MB de memória, 256 MB de memória,
Disco rígido, VM card, Netware, Data
Overwrite Security Unit, Unidade de
Encriptação do Disco Rígido, Unidade IPDS,
Cartão de memória

A Rex-Rotary concebeu este produto de modo a satisfazer as directrizes EC
ENERGY STAR relativamente à eficiência energética.

Para saber mais sobre modelos disponíveis, opcionais, drivers e software,
consulte o seu fornecedor Rex-Rotary.
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