Łatwa i wydajna produkcja dokumentu

Wysoka jakość wydruku przy niskich
kosztach
Czy możliwe jest drukowanie wysokich nakładów przy niskich kosztach? Z nami to możliwe.
Priport™DX 3243/DX 3443 pozwoli Ci uzyskać wydruki wysokiej jakości mając pełną kontrolę
nad produkcją i budżetem. Możesz podłączyć go do sieci i używać jako wydajną, spełniającą
zróżnicowane wymogi drukarkę. Niezawodność, elastyczność i łatwość obsługi poprawi
wydajność twojej pracy.
Wysoka wydajność: 130 stron/minutę
Wysoki nakład, niski koszt uzyskania.
Podajnik dokumentów do formatu A3.
Przyjazny użytkownikowi panel operatorski.
Zarządzanie i opcje sieciowe.

Zaawansowana funkcjonalność
PRODUKTYWNOŚĆ
Dzięki wydajnej pracy powielaczy DX 3243/DX 3443 masz możliwość uporać się z dużą ilością
pracy i dotrzymać napiętych terminów. Pierwszy druk otrzymujesz już w 34 sekundy (37
sekundy z automatycznego podajnik dokumentów). Oba modele zapewniają szybkie
przetwarzanie dokumentów dzięki wysokiej szybkości pracy wynoszącej 130 wydruków na
minutę. Drukowanie na różnych rodzajach papieru nie jest już problemem. Opcjonalny
kontroler druku zmienia urządzenia w bardzo szybką drukarkę.

WYDAJNOŚĆ
Dzięki nowej matrycy możesz wykonać więcej kopi przy niższym koszcie.
Obniż swoje rachunki za energię korzystając z funkcją auto-shut off (tryb czuwania).
Mniejsze zużycie papieru przez redukcję dokumentów A3 do formatu A4.

WARTOŚCI DODANE
Obsługiwanie papieru A3 z trybem podawania papieru A3.
Świetna jakość z trybem szczegółowym i trybem ołówka.
Tryb skanowania książek z automatycznym czyszczeniem i centrowaniem obrazu.

NIEZWYKŁA PROSTOTA OBSŁUGI
Priport’y DX 3243/DX 3443 zostały zaprojektowane w taki sposób by jego funkcje i obsługa
były bardzo przyjazne dla każdego użytkownika. Rozmieszczenie i rozdzielenie klawiszy:
tworzenia Matrycy oraz Drukowania pozwala na uniknięcie pomyłki i dodatkowych,
niechcianych kosztów. Ponadto dla wygody użytkownika urządzenia te są wygodne i lekkie co
powoduje, że można je przenosić w różne miejsca bez większego wysiłku.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
Priport™ wykorzystuje znacznie mniej energii elektrycznej niż inne typy drukarek: technologia
druku nie wymaga wytwarzania ciepła. Zalety? Dbasz o środowisko naturalne oraz własna
kieszeń. Ponadto pracując na DX 3243/DX 3443 emituje minimalne ilości kurzu i niski poziom
hałasu. Twoje środowisko pracy pozostaje czyste i ciche.

MONITOROWANIE KOSZTÓW WYDRUKU
Jak duży jest przepływ Twoich dokumentów? Jakie są dokładne koszty Twojego drukowania?
Możesz sprawdzić dane i kontrolować zużycie maszyny za pomocą @Remote. System ten
pozwoli Ci dokładnie ocenić rodzaj zużycia i regulować je jeśli to konieczne. Liczniki są
widoczne cały czas i automatycznie aktualizowane co sprawia, że masz możliwość
rozdzielenia kosztów na poszczególne działy.

PERFEKCYJNA INTEGRACJA
Aby optymalizować przepływ dokumentów, urządzenia DX 3243/DX 3443 zintegrowano z
siecią LAN. System ten może być unowocześniony za pomocą kontrolera sieciowego RPCS™.
Serwisy sieciowe zawierają programy Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™ i
DeskTopBinder™ i dzięki temu możesz monitorować zadania drukowania i ustawienia kilku
maszyn jednocześnie.

OPCJE

OGÓLNE
Typ:

Cyfrowy

Kontroler drukarki (GDI) VC-20

Proces drukowania:

Układ wałków dociskowych, całkowicie

Kontroler drukarki sieciowej Typ 4545A

automatyczny układ jednobębnowy

Pokrywa

Oryginały:

Arkusze/książki

Automatyczny podajnik dokumentów typ 20

Rozmiar oryginału:

Płyta szklana: Maksymalnie 297 x 432 mm

Bęben koloru Typ 20 A4/Type 20 B4

ADF (automatyczny podajnik dokumentów):

Taśmowy separator wydruków

Minimalnie: 105 x 128 mm

Szafka

Maksymalnie 297 x 432 mm
Format papieru wydruku:

Minimalnie: 90 x 140 mm
Maksymalnie: 297 x 420 mm (Tryb podawania
papieru A3)

Gramatura papieru:

47 - 209 g/m²
Tryb podawania papieru A3: DX 3243: 52 - 81 g/
m²
DX 3443: 52 - 157 g/m²

Pole zadruku:

210 x 288 mm (bęben A4)/250 x 355 mm (bęben
B4)

Prędkość drukowania:

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Matryca DX 3243 (300 A4 matryc/rolkę)
Matryca DX 3443 (260 B4 matryc/rolkę)
Tusz czarny (600 ml/pojemnik)
Tusze kolorowe typu II (600 ml/pojemnik): czerwony, niebieski, żółty, zielony, fioletowy,
granatowy, brązowy, rdzawoczerwony, pomarańczowy, niebieskozielony
Taśma do separatora wydruków

80 - 100 arkuszy na minutę (A3)
Tryb podawania papieru A3: 80 - arkuszy na

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi dotyczące

minutę

wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

Pierwszy wydruk:

Mniej niż 34 sekund

Proszę o kontakt z przedstawicielem firmy Ricoh aby uzyskać informacje o dostępnych

Rozdzielczość:

300 dpi (Tryb szczegółowy: 300 x 400 dpi)

modelach, opcjach i oprogramowaniu

Tryby obrazów:

Tekst, fotografia, tekst/fotografia (automatyczne
oddzielanie), jasny oryginał, ołówek

Położenie obrazu:

Pionowa: ± 10 mm
Pozioma: ± 10 mm
Tryb podawania papieru A3: Pionowo: -20/-10
mm stałe
Poziomo: stałe

Współczynniki kopiowania:

4 stopnie pomniejszenia: 71, 82, 87, 93%
3 stopnie powiększenia: 115, 122, 141%

Drukowanie w kolorze:

Przez wymianę bębna kolorowego

Pojemność tacy podawania papieru: 1,000 arkuszy (80 g/m²)
Pojemność tacy odbiorczej:

1,000 arkuszy (80 g/m²)
Tryb podawania papieru A3: 500 arkuszy (80 g/
m²)

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Pobór mocy:

Maksymalnie: Wykonywanie matrycy:
185 W (przy prędkości 130 arkuszy na minutę)
Tryb oszczędzania energii: Mniej niż 7.6 W

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

Z pokrywą: 1,224 x 681 x 633 mm
Z podajnikiem ADF: 1,224 x 681 x 686 mm

Waga:

Z pokrywą: 71 kg
Z podajnikiem ADF: 76 kg

DODATKOWE FUNKCJE
Łączenie dwóch oryginałów, powtarzanie obrazów, pomijanie podawania, usuwanie
marginesów, cykl automatyczny, kod użytkownika, automatyczna korekcja tła, tryb
szczegółowy (tryb podwyższonej jakości skanowania), automatyczne przechodzenie
w tryb oszczędności energii, tryb programowania, tryb klasy/pamięci, tryb oszczędny,
tryb bezpieczeństwa, tintowanie, tryb oszczędzania energii, drukowanie punktowe
kolorowe z opcjonalnymi zespołami bębnów kolorów.

Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001
Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może
się różnić od prezentowanego w broszurze.
Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach
bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Aby uzyskać więcej
informacji, prosimy o
kontakt

