
SP W2470 

Desempenho e qualidade excepcionais 
em grandes formatos



Flexibilidade e grande capacidade de papel

Com os seus 2 Rolos de Alimentação, a SP W2470 permite-lhe imprimir documentos desde 
A3 até A0 sem ter de se deslocar ao equipamento para mudar ou cortar papel excedentário. 
Se necessitar de imprimir em formatos ou materiais que não sejam padrão, a alimentação 
manual em standard oferece possibilidades excepcionais em papel couché, película ou outros 
materiais. Com a bandeja de papel opcional tem papel cortado em folhas individuais até 
formato A3 imediatamente disponível.

• Solução de impressão de grandes formatos, muito compacta e a um preço acessível.

• Excelente velocidade de impressão: 2 A0 ou 4 A1 por minuto.

• Flexibilidade e grande capacidade de papel com 2 Rolos de Alimentação, 
Alimentação manual e bandeja de papel A3 opcional. 

• Impressões à prova de água: toner não suja (borra).

• Não requer papel especial.

• Imprime todos os seus documentos desde A4 até desenhos com 15 metros de comprimento.

Quer trabalhe num ambiente técnico ou numa grande organização, os seus requisitos básicos são os 
mesmos: ser produtivo e destacar-se. Com a SP W2470, a Rex-Rotary disponibiliza uma solução de 
impressão extremamente compacta para grandes formatos destinada a responder a picos de trabalho 
com um elevado desempenho e qualidade de imagem superior. Alicerçado no comprovado sucesso das 
soluções Rex-Rotary para os grandes formatos, este equipamento digital lida com todas as tarefas de 
impressão rápida e efi cazmente. A SP W2470 responde aos mais exigentes requisitos de impressão 
com produção de excelente qualidade mesmo até em papel normal. Esta impressora para grandes 
formatos oferece-lhe um desempenho e produtividade capazes de fazer face aos prazos mais apertados.

Domine o seu fl uxo de trabalho 
de impressão em grandes formatos

Elevada qualidade de imagem

Com os seus 600 dpi de resolução, a SP W2470 produz impressões 
da mais elevada qualidade. Através da tecnologia de toner LED, é 
continuamente assegurada uma qualidade impecável, mesmo quando 
imprimir em papel standard de 80 g/m2. Não há necessidade de 
gastar verbas adicionais no dispendioso papel especial para obter uma 
elevada qualidade de imagem. As impressões são à prova de água, 
portanto o risco de imagens borratadas está totalmente eliminado.

Acabamento profi ssional 

Elimine o demorado trabalho manual e poupe no seu orçamento optando pela 
exclusiva unidade de dobragem em leque. Este fi nalizador dobra verticalmente 
o papel em forma de “leque”, criando deste modo uma produção com 
um acabamento perfeito, fi cando esta preparada para armazenamento ou 
distribuição. Os documentos com até 6 metros de comprimento podem ser 
facilmente dobrados através do driver.

Impressões à prova de água



Imprima todos os seus documentos 

Com a SP W2470 pode imprimir todos os documentos que que pretende. Entre 
estes, incluem-se documentos nos formatos típicos de engenharia A1 e A0, 
pequenos documentos A4 ou A3 e impressões com comprimentos até 15 metros. 
Com a SP W2470, passa a dispor duma impressora que lhe assegura toda a 
produção de que a sua organização necessita.

A pensar no Ambiente 

A Rex-Rotary continua a provar o seu compromisso para com um ambiente de 
trabalho mais saudável e mais limpo. Com a sua reduzida ocupação de espaço e 
índices mínimos de emissões, esta solução para os grandes formatos pode ser 
colocada em praticamente qualquer área de trabalho. 

Velocidade de impressão superior e constante 

Para optimizar o desempenho, precisa de uma solução de impressão de grandes formatos que lhe faculte 
impressão rápida à mais alta qualidade. A SP W2470 responde rapidamente aos pedidos urgentes com 
um tempo de aquecimento inferior a 2 minutos e uma rápida saída  da primeira impressão. O seu motor 
de alta velocidade produz 2 A0 ou mesmo até 4 impressões A1 por minuto. Como a SP W2470 utiliza 
tecnologia LED, a velocidade de impressão não depende do índice de preenchimento do seu documento.

 Versátil funcionamento em rede

• Integração fácil no seu fl uxo de trabalho e processos existentes.

• Entregue com um conjunto de softwares cliente e drivers para 
assegurar a impressão a partir de AutoCAD®, Windows® 
e outras aplicações técnicas comuns.

• Impressão contínua através de Web Client para a impressão através 
da Intranet ou Internet.

Compacta e com reduzida ocupação de espaço 

Com uma largura inferior a 110 cm e uma 
profundidade que não chega a 70 cm, a 
SP W2470 ocupa muito pouco espaço para 
uma impressora de grandes formatos. Na 
verdade, é a impressora mais compacta da sua 
classe. Pode até colocá-la num pequeno canto 
junto aos utilizadores. Como a SP W2470 é 
igualmente bastante silenciosa, a sua presença 
não vai afectar o seu ambiente de trabalho.

Proteja a sua informação 

Para lidar com informação sensível e proteger os seus dados 
de possíveis ameaças, a SP W2470 vem equipada com as mais 
recentes medidas de segurança. Entre estas incluem-se vários tipos 
de autenticação, digitalização e encriptação de dados seguras.

Até 15 metros



www.rexrotary.com

SP W2470 

GERAL

Tecnologia: Impressão electrofotográfi ca

Velocidade de impressão contínua: 2/4 impressões por minuto (A0/A1)

Tempo de aquecimento: Inferior a 2 minutos

Velocidade da primeira impressão: Inferior a 20 segundos (A1)

Dimensões (L x P x A): 1080 x 637 x 1230 mm

Peso: Inferior a 168 kg

Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia: Inferior a 1440 W

CONTROLADOR

Processador: RM7935-835k

Linguagens da impressora: PostScript® 3™, RPCS™

 Emulação: HP-GL, HP-GL/2 (HP-RTL), TIFF (CALS)

Resolução da impressora: Máxima: 600 dpi

Memória: 1024 MB + Unidade Disco Rígido 80 GB 

Formatos da impressão: Mínima: 210 x 257 mm
 Máxima: 914 x 15 000 mm

Formatos de fi cheiros suportados: 

 HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® 
 PostScript® 3™, RPCS™

Tipos de letra: PostScript® 3™: 136 tipos de letra
 RPCS™: 45 tipos de letra

CONECTIVIDADE

Protocolo de rede: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Ambientes suportados: Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista
Macintosh 8.6 ou posterior (OS X Classic)

Macintosh v10.1 ou posterior (modo nativo)

Interface:  Standard:  Ethernet 10 base-T/100 base-TX
  USB 2.0
 Opção:  Wireless LAN (IEEE 802.11b)
  Gigabit Ethernet
  USB Host I/F

TRATAMENTO DE PAPEL

Capacidade de entrada de papel: 2 Rolos de Alimentação 
 Alimentação manual para folhas únicas
 Bandeja de papel para 250 folhas (opção)

Capacidade de saída de papel: Superior: 50 folhas A1 (papel normal)
 Inferior: 40 folhas A0 (papel normal)

Formato do papel: Mínimo: 210 x 257 mm
 Máximo: 914 x 15 000 mm

Gramagem do papel: 51 - 110 g/m2

OPÇÕES

• Suporte do rolo
• Empilhador traseiro
• Unidade de dobragem em leque
• Bandeja de 250 folhas (até A3)
• Data Overwrite Security Unit

Para disponibilidade de modelos, equipamento opcional e software, 
consulte o seu distribuidor local Rex-Rotary.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Certifi cação ISO9001: 2000
Certifi cação ISO14001

A Rex-Rotary concebeu estes produtos de 
modo a satisfazerem as orientações EC 
ENERGY STAR quanto à efi cácia energética.

A Rex-Rotary está empenhada na 
conservação dos preciosos recursos 
naturais da Terra. Este catálogo foi impresso 
em papel reciclável: 50% de fi bras 
recicláveis, 50% de polpa branca isenta 
de cloreto.

Produto em conformidade com a directiva 
comunitária EU RoHS (RoHS: Restrição de 
Substâncias Perigosas, Julho 2006).

Todas as marcas e/ou nomes de produtos 
são marcas comerciais dos respectivos 
proprietários.

Especifi cações 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 fotografi as reais, portanto é possível que 
existam ligeiras diferenças de pormenor.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC
Todos os direitos reservados. Este catálogo, 
o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem 
ser modifi cados e/ou adaptados, copiados 
em parte ou no seu todo e/ou incorporados 
noutros trabalhos, sem a prévia autorização 
escrita da Ricoh Europe PLC.
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