
Low cost, high productivity.



Compactas, rápidas e acessíveis.

A Rex-Rotary estabeleceu uma reputação internacional graças à fiabilidade dos nossos copiadores. Com

as nossas impressoras, beneficiará do mesmo conhecimento. A SP C240DN/SP C242DN poupa espaço e

trata-se da melhor solução para quem procura funções de hardware acessíveis e uma qualidade de imagem

de topo. Apesar da SP C242DN possuir dimensões reduzidas, oferece uma rápida velocidade de impressão

e um igualmente competitivo Custo Total de Propriedade. As características principais incluem:

Dimensão compacta

Rápido aquecimento e velocidades de impressão

O flexível manuseamento do papel torna este equipamento ainda mais conveniente

Um excepcional retorno do investimento

Funções de poupança energética reduzem o custo e o desperdício

POUPANÇA DE ESPAÇO

O espaço é frequentemente precioso em pequenos ambientes comerciais, empresariais ou domésticos.

É por isso que as nossas impressoras SP C240DN e SP C242DN combinam a produtividade exigida com

a poupança de espaço necessária. Com as suas dimensões reduzidas, ajudam a maximizar a sua área

de trabalho.

ELEVADA PRODUTIVIDADE

Não é necessário aguardar pelos seus documentos. As SP C240DN e SP C242DN aquecem em meio

minuto ou menos. A primeira impressão surge em apenas 14 segundos. A SP C242DN imprime umas

rápidas 20 ppm a cores enquanto que a SP C240DN imprime umas muito respeitáveis 16 ppm. As nossas

impressoras diminuem o tempo de paragem dos equipamentos e aumentam a sua produtividade.

POUPE TEMPO E CUSTOS

As nossas impressoras suportam papel até 160 g/m², juntamente com uma variedade de outras

gramagens e formatos de suportes de impressão. Também oferecem impressão duplex para poupar

papel e dinheiro, possuem bandejas de papel de alta capacidade e ainda um toner tudo-em-um. Ao optar

pela SP C240DN ou pela SP C242DN, poupará substancialmente no papel e nos custos, aumentará as

suas credenciais ecológicas e a produtividade.



RESOLUÇÃO DE QUALIDADE

A qualidade de reprodução da SP C240DN e da SP C242DN fornece-lhe resultados consistentemente

excelentes. Pode confiar que cada imagem sairá nítida, límpida e com cores fidedignas. Em combinação

com o flexível manuseamento do papel das nossas impressoras, é agora possível criar os seus próprios

documentos e literatura de qualidade profissional.

ECONÓMICAS

Dada a excepcional qualidade do seu desempenho, as nossas impressoras SP C240DN e SP C242DN

são agradavelmente acessíveis. Elevado tempo de funcionamento, produtividade e eficiência implicam

um reduzido Custo Total de Propriedade. Este é um grande benefício quando os orçamentos são

apertados ou devem ser maximizados. A capacidade de lidar com uma vasta gama de suportes de

impressão e as funções de impressão duplex destas impressoras conduzem também a custos reduzidos

que podem beneficiar a sua empresa.

AMIGAS DO AMBIENTE

Com o seu reduzido consumo energético, curto tempo de aquecimento, função de impressão duplex

standard e toner tudo-em-um, as nossas fiáveis impressoras SP C240DN e SP C242DN poupam energia

vital. O seu reduzido impacte ambiental é significativo numa altura em que cada vez mais empresas,

grandes e pequenas, estão sob pressão pra reduzirem o seu consumo energético e controlarem as

respectivas emissões de carbono. Além disso, o nosso programa grátis para devolução dos cartuchos

assegura que os cartuchos de toner da Rex-Rotary são processados de acordo com a nossa política de

zero resíduos para aterro.



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: método tandem de 4 tambores, leitura com
feixe laser, impressão electrofotográfica,
revelação mono-componente

Velocidade de impressão
contínua:

Cor: 16/20 impressões por minuto

Preto: 16/20 impressões por minuto
Tempo de aquecimento: Inferior a 30 segundos
Velocidade da primeira impressão: Cor: Inferior a 14 segundos

Preto: Inferior a 14 segundos
Dimensões (L x P x A): 400 x 450 x 320 mm
Peso: Inferior a 23,8 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energia: Máximo: 1,3 kW

Modo de poupança de energia: 5/10 W ou
menos

Capacidade de pico de trabalho: 30 000/65 000 páginas por mês

CONTROLADORA

Processador: SP C240DN: CPU 220 MHz
SP C242DN: CPU 400 MHz

Resolução de impressão: 600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi, 2 400 x 600
dpi

Memória: Standard: SP C240DN: 64 MB
SP C242DN: 256 MB

Drivers: PCL5c/PCL6, emulação de PostScript® 3™:
Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server
2008 (32bit/64bit), Macintosh 10.3v ou
posterior

Linguagem da impressora/fontes: SP C240DN: DDST (GDI)
SP C242DN: PCL5c, PCL6, emulação de
PostScript® 3™: fontes HP80

CONECTIVIDADE

Protocolo de rede: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Ambientes suportados: Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/

Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2
(64bit), Macintosh 10.3v - 10.6v

Interface: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0,
PictBridge

SUPORTES DE PAPEL

Capacidade de entrada de papel: Standard: Bandeja de papel - 250 folhas
Bandeja de alimentação manual - 1 folha
Máximo: 751 folhas

Capacidade de saída de papel: Até 150 folhas
Formato do papel: A6 - A4
Gramagem do papel: Bandeja de papel standard: 60-160 g/m²

Bandeja de alimentação manual: 60-160 g/m²
Bandeja de duplex: 60 - 90 g/m²
Bandeja de papel opcional: 60 - 105 g/m²

Suportes de impressão: Papel normal, papel de espessura média,
papel reciclado, envelopes, papel grosso,
etiquetas, papel fino, papel de cor, papel pré-
impresso, papel pré-furado, papel timbrado,
papel bond, cartolina, papel especial

CONSUMÍVEIS

Toner: SP C240DN: C, M, Y: 2 300 páginas (curta
duração)1

K: 2 300 páginas (curta duração)1

SP C242DN: C, M, Y: 2 500/6 000 páginas
(curta/longa duração)1

K: 2 500/6 500 páginas (curta/longa
duração)1

Depósito de resíduos de toner: 25 000 impressões por depósito
A SP C240DN/SP C242DN é fornecida com um kit inicial de consumíveis para 1
000 folhas.

OPÇÕES

Opção externa: 1 bandeja de papel x 500 folhas

1  Norma IEC24712, método de capacidade ISO/IEC 19798.

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