
Tecnologia para o futuro na ponta dos seus dedos.
Finalmente! Tecnologia inteligente de escritório que simplifica o seu trabalho. As coisas mudaram. O nosso novo equipamento

multifunções é o dispositivo inteligente que sempre quis para digitalizar, copiar e imprimir os seus documentos A4. Acabaram-se as

frustrações de um mecanismo desatualizado e cheio de ruídos. Este equipamento multifunções a cores tem um painel de controlo

tátil inteligente e está sempre a funcionar com as tecnologias mais recentes.

Já não precisa de manter o equipamento antigo até que o contrato acabe. Este equipamento possui software que se atualiza

automaticamente, juntamente com a capacidade de adicionar funcionalidades extra necessárias para a sua empresa no futuro. O

seu equipamento multifunções está sempre pronto a funcionar. Pode imprimir, copiar e digitalizar mais suportes, mais rapidamente e

de forma remota a partir de qualquer sítio – basta ligar este dispositivo inteligente e deixá-lo trabalhar.

O equipamento multifunções A4 processa 30-43 páginas por minuto e várias bandejas de papel significam que pode suportar

qualquer tipo de trabalho de impressão. Além disso, as bandejas nunca suportaram tanto papel como agora, por isso dispende

menos tempo a recarregá-las. Não precisa de fazer um orçamento para serviços ou equipamentos adicionais. Selecione um modelo

que agrafe e/ou envie faxes e terá todas as funções que precisa, integradas num único dispositivo móvel.

Multifunções A4 a cores

IM C300
IM C300F
IM C400F
IM C400SRF
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Um equipamento multifunções que se ajusta ao seu local
de trabalho digital dinâmico.

Opções de suporte de documentos escaláveis que
crescem com o seu negócio
Os dispositivos modernos interagem todos uns com os
outros. Porque é que o seu equipamento multifunções
deveria ser diferente? Com a Ricoh, pode digitalizar
documentos para uma pasta na sua rede, mas também
adicionar aplicações de terceiros e serviços cloud. Você
decide que funcionalidades o seu dispositivo tem e não tem.
Apenas verá opções para os serviços que utiliza, permitindo-
lhe obtê-los rapidamente e sem complicações.

Processamento seguro dos seus documentos e dados
Para uma segurança completa em toda a sua rede, ao seu
equipamento multifunções executa o próprio sistema
operativo da Ricoh. Isto dá-lhe um controlo total sobre quem
pode ou não ver os documentos que processa. O seu
equipamento multifunções pode eliminar os seus dados no
final de cada impressão, portanto nunca haverá fuga de
informações confidenciais. E você decide quem tem acesso a
cada documento, restringindo o acesso às informações
selecionadas.



Design sustentável que o levará longe a longo prazo
Os equipamentos multifunções da Ricoh têm uma excelente
eficiência energética. É tão importante para nós como para si
que qualquer dispositivo que desenvolvemos deixe uma
pegada de carbono pequena no ambiente. A maior parte
possível de peças das nossas máquinas é feita com
materiais recicláveis, por isso pode ser ecológico, mas ao
mesmo tempo manter reduzidos os seus custos internos.

Sistemas simples para facilitar o seu trabalho
Todos os nossos dispositivos operam da mesma forma,
porque os painéis de controlo e a tecnologia são exatamente
os mesmos. Não irá despender tempo a tentar descobrir
como digitalizar ou imprimir de cada vez que usar outra
máquina. O nosso ecrã tátil com inclinação de 10,1
polegadas é tão intuitivo de usar como o seu smartphone, o
que significa que as mensagens encriptadas no painel de
controlo agora pertencem ao passado. Adicione um logótipo
de empresa, personalize o seu dispositivo para diferentes
membros de equipa e use-o para ver vídeos explicativos ou
para obter ajuda online.

A gama de equipamentos multifunções inteligentes da Ricoh
funciona como uma frota, o que significa que pode aceder a
todas ao mesmo tempo de modo a manter toda a rede a
funcionar. Quaisquer problemas operacionais também
podem ser corrigidos remotamente, por isso a sua máquina
nunca fica desligada durante muito tempo, permitindo-lhe
concentrar-se em coisas mais importantes, ao mesmo tempo
que o seu equipamento multifunções funciona sem esforço
em segundo plano – tal como qualquer outro dos dispositivos
móveis que utiliza para expandir o seu negócio.



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF Visão geral
da configuração do produto



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF
ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

IM C300 IM C300F IM C400F IM C400SRF
GERAL

Tempo de aquecimento 19 segundos 19 segundos 17 segundos 17 segundos
Velocidade da 1.ª impressão:
P&B

7,2 segundos 7,2 segundos 6,2 segundos 6,7 segundos

Velocidade da 1.ª impressão: Cor
integral

8,6 segundos 8,6 segundos 7,4 segundos 7,9 segundos

Velocidade de impressão
contínua

30 ppm 30 ppm 43 ppm 43 ppm

Memória: máximo 2 GB
Disco rígido: máximo 320 GB
Peso 47 kg 47 kg 50 kg 60 kg
Dimensões: L x P x A 498 x 561 x 510 mm 498 x 561 x 510 mm 498 x 561 x 590 mm 615 x 561 x 706 mm
Fonte de alimentação 220 - 240 V, 50  ̸60 Hz

COPIADOR

Cópia múltipla Até 999 cópias
Resolução 600 dpi
Zoom De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem: standard PCL5c
PCL6

Emulação PostScript 3
Emulação PDF Direct

Linguagem: opcionais Genuine Adobe® PostScript®3™
PDF Direct Adobe®

Resolução de impressão:
máximo

1 200 x 1 200/1 bits

Interface de rede: standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
USB Host I/F Type A

USB Device I/F Type B
Interface de rede: opção IEEE 1284/ECP bidirecional

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Capacidade de impressão móvel Apple AirPrint

Mopria®
Google Cloud Print

NFC
Ricoh Smart Device Connector

Protocolo de rede TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambientes Windows® Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2

Windows® Server 2016
Windows® Server 2019

Ambientes Mac OS Macintosh OS X Native v10.11 ou posterior
Ambientes UNIX UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer

RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Ambientes SAP® R/3® SAP® R/3®
SAP® S/4®

SCANNER

Velocidade de leitura: SPDF 40 ipm (simplex)/80 ipm (duplex)
Resolução: máximo 600 dpi
Modos de digitalização SD Card, URL, FTP, E-mail, Folder, USB

FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)

Circuito - PSTN, PBX PSTN, PBX PSTN, PBX
Compatibilidade - ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (CCITT) G3
Velocidade de transmissão - 2 segundos 2 segundos 2 segundos
Velocidade de modem: máximo - 33,6 Kbps 33,6 Kbps 33,6 Kbps
Velocidade de leitura - 80 spm 80 spm 80 spm

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado A4, A5, B5
Entrada de papel: standard 250 folhas 250 folhas 550 folhas 550 folhas
Entrada de papel: alimentação
manual

100 folhas

Entrada de papel: máximo 2 000 folhas 2 000 folhas 2 300 folhas 2 300 folhas
Saída de papel: máximo 200 folhas 200 folhas 200 folhas 250 folhas
Gramagem de papel Bandejas: (60 - 163 g/m²), Alimentação manual: (60 - 220 g/m²), Duplex: (60 - 163 g/m²)
Tipos de papel Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impresso, Papel bond, Papel

revestido, Envelope, Papel de etiqueta, Acetato, Papel copiado no verso, Papel à prova de água



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF
ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

IM C300 IM C300F IM C400F IM C400SRF
ECOLOGIA

Consumo de energia: máx. Inferior a 1 200 W Inferior a 1 200 W Inferior a 1 350 W Inferior a 1 350 W
Consumo de energia: prontidão Inferior a 50,6 W Inferior a 50,6 W Inferior a 60,7 W Inferior a 60,7 W
TEC* 0,34 kWh⁄semana 0,34 kWh⁄semana 0,48 kWh⁄semana 0,5 kWh⁄semana
* É um valor de referência com
base no método de teste
ENERGY STAR Ver.3.0.

BANDEJAS DE SAÍDA E OPÇÕES DO FINALIZADOR

Bandejas de papel 3 x 550 folhas Formato de papel: (A4, A5, B5), Gramagem de papel: (60-163 g/m²)
Bandeja de saída interna Capacidade da bandeja: (100 folhas), Formato do papel: (A4, A5, B5), Formato do papel: (60-163 g/m²)

OUTRAS OPÇÕES

Unidade de fax, Armário, Armário alto, Armário baixo, Mesa com rodízios, VM card, PostScript 3 genuíno, Interface IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Opção de
Expansão para 2º porta de rede, Conversor de formato de ficheiro, Unidade de OCR, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Unidade de segurança por
substituição de dados, Marcador de páginas, Unidade de interface do contador, Leitor NFC, Bloqueador de bandejas

CONSUMÍVEIS

Toner: preto 17 000 impressões 17 000 impressões 17 500 impressões 17 500 impressões
Toner: ciano/magenta/amarelo 6 000 impressões 6 000 impressões 8 000 impressões 8 000 impressões
Duração baseada em 2p/j com
5% mancha de cobertura em A4

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do
equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor. Copyright © 2018 Ricoh Europe
PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros
trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.


