
Impressoras laser em cores compactas e acessíveis



Beneficie-se da impressão a laser em cores de 
baixo custo
As impressoras laser em cores Aficio™SP C231N e SP C232DN são ideais para pequenas empresas ou
pequenos escritórios. Têm um design compacto, rápida velocidade de primeira impressão e Custo Total
de Propriedade reduzido. Usufrua do mais baixo custo por página neste segmento de impressoras com
os novos cartuchos de toner de longa duração da Ricoh.

20 páginas em cores por minuto.
Custo Total de Propriedade reduzido.

Cartuchos de longa/curta duração.

Design compacto.

Conectividade padrão.

Concebida para caber na sua mesa e no seu orçamento
POUPE ESPAÇO

As Aficio™SP C231N e SP C232DN são praticamente invisíveis graças ao design compacto. Podem ficar

em um canto de sua mesa, fazendo o seu trabalho de forma discreta e confiável. Todos os dias. Você
só perceberá estes equipamentos quando olhar para os documentos: impressões em cores nítidas da 
mais alta qualidade.

POUPE TEMPO

Estes equipamentos foram concebidos para serem eficazes. Ligue-os e em apenas 14 segundos estão

prontos para funcionar. Trabalham à velocidade de 20 páginas por minuto. Sem problemas. Silenciosos.
Confiáveis. Exatamente o que se quer de uma impressora de mesa para escritórios pequenos. Com
uma bandeja opcional de 500 folhas, a capacidade de papel chega a impressionantes 751 páginas.

POUPE DINHEIRO

As impressoras Aficio™SP C231N e SP C232DN oferecem o custo mais baixo por página no seu

segmento. Isto é possível com os inovadores cartuchos de longa duração da Ricoh. Você verá que
eles duram infinitamente, reduzindo, assim, os custos totais dos seus suprimentos.



CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO FÁCEIS

O novo painel de operação com o seu intuitivo LCD de 2 linhas melhora a configuração e operação. O

estado da impressora é facilmente visualizado. As configurações podem ser alteradas em apenas alguns
segundos através do Status Image Monitor fácil de utilizar.

MANUTENÇÃO FÁCIL

ições de suprimentos são efetuadas pela frente da impressora. Os cartuchos tudo-em-um podem ser 
substituídos rápida e facilmente, com apenas uma das mãos, para que não se tenha sequer de largar 
a xícara de café. O curto e simples percurso do papel elimina praticamente os atolamentos. Mas, caso
ocorra algum, basta abrir a parte da frente da impressora.

FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL

As Aficio™SP C231N e SP C232DN são concebidas levando-se em consideração o meio ambiente. 
O reduzido tempo de aquecimento resulta numa utilização frequente do modo economia de energia –
o equipamento consome apenas 4,5 W. A Aficio™SP C232DN dispõe de impressão em duplex 
automática, para maiores economias de papel.



Certificação ISO9001: 2000 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 aqui. As imagens neste folheto não
são fotografias verdadeiras, podendo haver ligeiras diferenças de detalhes.

Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc. Todos os direitos reservados. Este folheto,
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 Latin America, Inc.

www.ricoh-latinamerica.com

GERAIS

Tecnologia: método tandem de 4 cilindros, digitalização
com feixe de laser, impressão eletrofotográfica,
revelação monocomponente

Velocidade de impressão: Cores: 20 impressões por minuto
Preto e Branco: 20 impressões por minuto

Tempo de aquecimento: Inferior a 48 segundos
Velocidade da primeira impressão: Cores: Inferior a 14 segundos

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

Modo economia de energia: 15 W ou
inferior

Capacidade de pico de trabalho: 30000 páginas por mês

CONTROLADORA

Processador: CPU 300 MHz
Linguagem da impressora/
resolução:

PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹: 600 x 600
dpi/ equivalente a 1200 x 600 dpi/ equivalente
a 2400 x 600 dpi

Memória: Padrão: 128 MB
Máximo: 640 MB

Drivers: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹: Windows®
2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
Macintosh OS X (Native) v.10.2.8 - 10.5

Tipos de fonte: PCL/PostScript® 3™¹: 80 tipos de fonte

CONECTIVIDADE

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

Server 2008
Macintosh OS X (Native) v.10.2.8 - 10.5
Novell® Netware 4.x ou superior

Interface: Padrão: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
PictBridge (apenas SP C232DN)

PAPEL SUPORTADO
Capacidade de entrada de papel: Padrão: 1 x bandeja de papel para 250

folhas
Bandeja de alimentação manual de 1 folha
Máximo: 751 folhas

Capacidade de saída de papel: Máximo: 150 folhas
Formato do papel: Bandejas de papel: A6 - A4

Bandeja de alimentação manual: A6 - A4
Bandeja opcional: A4

Gramaturas do papel:                     Bandejas de papel: 60 - 160 g/m²
Bandeja de alimentação manual: 60 - 160 g/
m²
Bandeja de duplex: 60 - 105 g/m²

Papéis de impressão:                     Normal, reciclado, brilhante, grosso, fino,
etiqueta, de cor, pré-impresso, pré-furado,
timbrado; cartolina; envelopes.
Bandeja opcional: papel normal, reciclado,
fino, de cor, pré-impresso, pré-furado,
timbrado.

SUPRIMENTOS
Toner: C, M, Y: 6000 páginas (longa duração) - 2500

páginas (curta duração)*
K: 6500 páginas (longa duração) - 2500
páginas (curta duração)*

Depósito de resíduos de toner: 25000 impressões por embalagem
As SP C231N/SP C232DN são fornecidas com um kit inicial de suprimentos para
1000 folhas.
* Norma IEC24712, método de capacidade ISO/IEC 19798.

OUTROS OPCIONAIS
Opcionais internos: 256 MB de memória
Opcionais externos: 1 x bandeja de papel para 500 folhas

1 As SP C231N/SP C232DN não executam PostScript® genuíno, mas uma
emulação.


