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Compacte en duurzame A4 MFP's voor dagelijks
gebruik

De SP 3600SF/SP 3610SF bieden u alles wat u nodig heeft om kostenbesparend te kopiëren, scannen,

faxen en af te drukken. Met een aantrekkelijke aankoopprijs en lage exploitatiekosten zijn deze

multifunctionele apparaten een verstandige investering voor de lange termijn. Met de uitzonderlijke

snelheden en prestaties van Ricoh's nieuwe controller, kunt u de productiviteit op de werkvloer

optimaliseren. Dankzij de kleine afmetingen en volledige toegang vanaf de voorzijde zijn deze apparaten

eenvoudig te bedienen en te onderhouden, en kunnen ze met gemak op een bureau worden geplaatst.

Kortom, met de SP 3600SF/SP 3610SF wordt u, op een milieuvriendelijke manier, elke dag productiever.

Bespaar geld dankzij lage exploitatiekosten.

Bespaar ruimte dankzij het compacte ontwerp.

Maak afdrukken van een hoge kwaliteit: 1200 dpi.

Eenvoudig te bedienen en onderhouden.

Verminder de impact op het milieu: laag energieverbruik.



Hoge productiviteit, weinig impact op het
milieu

Zeer productief

De SP 3600SF/SP 3610SF zijn uitgerust met
Ricoh's nieuwste controller met doelgerichte
functies voor nog betere prestaties. Deze
apparaten drukken 30 pagina's per minuut af en de
eerste afdruk is gereed in slechts 6,5 seconden. De
duplex scanner (SP 3610SF) scant in één keer
dubbelzijdig en verhoogt daarmee de productiviteit
nog meer. En dat terwijl er afgedrukt wordt in hoge
resolutie: 1200 x 1200 dpi. Bovendien zijn beide
apparaten ook nog eens geschikt voor een
bedrijfscyclus van 50.000 afdrukken, beschikken ze
standaard over @Remote en is Wi-Fi-verbinding
optioneel.

Lage exploitatiekosten

Met een concurrerende prijs en een lage totale
energieconsumptie zijn de SP 3600SF/SP 3610SF
aantrekkelijke aankopen voor kleine en middelgrote
kantoren. De PxP-toner fuseert bij een lagere
temperatuur dan normaal, waardoor u minder
energiekosten heeft. Tonerconsumptie kan worden
verminderd door gebruik van de modus voor het
besparen van toner. Werkingskosten worden nog
verder naar beneden gebracht dankzij de aparte
toner en ontwikkeleenheid van de fotogeleider.
Hierdoor kunt u deze allebei apart vervangen en
bent u niet genoodzaakt om de complete alles-in-
één cartridge te vervangen.

Klein en gebruiksvriendelijk

Dankzij de kleine afmetingen kunnen de SP
3600SF/SP 3610SF met gemak op een bureau
worden geplaatst. Volledige toegang vanaf de
voorzijde maakt moeiteloos onderhoud mogelijk.
Deze apparaten zijn ook erg fijn in gebruik door het
LCD-display met 4 regels en het snelle herstel uit
de slaapstand, waardoor deze apparaten in een
mum van tijd weer klaar zijn voor gebruik.

Milieuvriendelijk

Ricoh streeft naar het behalen van optimale
prestaties met zo min mogelijk impact op het milieu.
Met de ultra-slaapstand en ECO-modi van de SP
3600SF/SP 3610SF worden de energieconsumptie
en CO2-uitstoot beperkt tot het minimum. Tijdens
de ontwerpfase worden er zo veel mogelijk
bioplastic- en gerecyclede componenten gebruikt.
Bovendien bevindt het stroomverbuik zich in de
laagste klasse tijdens gebruik en wordt er efficient
gebruik gemaakt van toner en papier om
grondstoffen te besparen.



SP 3600SF/SP 3610SF
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd: 19 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: 6,5 seconden
Continue uitvoersnelheid: 30 pagina's per minuut
Geheugen: Standaard: 512 MB
Bedrijfscyclus: 50.000 afdrukken per maand
Afmetingen (B x D x H): 400 x 392 x 406 mm
Gewicht: 19 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces: Laserscannen en elektrofotografisch
afdrukken

Meervoudig kopiëren: Tot 99 kopieën
Resolutie: 600 x 600 dpi
In-/uitzoomen: Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal: Standaard: PCL5ePCL6Adobe®,
PostScript® 3™

Afdrukresolutie: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x
1200 dpi

Lettertypes: PCL (45 lettertypes, Internationale
lettertypes: 13 Intellifonts), PS3 (136
lettertypes)

Interface: Standaard: USB 2.0Gigabit Ethernet
Optie: Draadloos LAN (IEEE
802.11a/b/g/n)

Netwerkprotocol: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® omgevingen: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2003R2, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Mac OS omgevingen: Macintosh OS X Native v10.6 of later

SCANNER

Scansnelheid: Kleur: A4 (Maximaal 6 originelen per
minuut)
Zwart-wit: A4 (Maximaal 20 originelen
per minuut)

Resolutie: Standaard: 100 dpi200 dpi200 dpi600
dpi600 dpi
Standaard: 200 dpi

Origineelformaat: A4
Gebundelde stuurprogramma's: Netwerk-TWAIN
Scannen naar: E-mail (SMTP-verificatie, POP voor

SMTP), USB, SMB, FTP

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: A4
A5
A6
B5
B6

Papierinvoercapaciteit: Standaard: 350 vellen
Maximum: 850 vellen

Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 125 vellen
Papiergewicht: Standaard papierlade(s): 52 - 162 g/m²

Optionele papierlade(s): 52 - 162 g/m²
Handinvoer: 52 - 162 g/m²
Duplexlade: 52 - 162 g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximum: 1006 W
Timer energiespaarstand: 1 W

OPTIES

Papierlade van 1 x 250 vellen, Papierlade van 1 x 500 vellen, Draadloos
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

VERBRUIKSARTIKELEN

Starter toner: Black: 1500 prints
Rendement fotogeleidereenheid: Zwart: 20.000 afdrukken
Toner cartridge (regular yield): Black: 3000 prints
Toner cartridge (high yield): Black: 6000 prints

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.
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