
Wysoka wydajność w atrakcyjnej cenie



Niezawodna, funkcjonalna i
bezpieczna drukarka A4
Prędkość 36 stron na minutę sprawia, że drukarka Aficio™SP 4310N zwiększa wydajność pracy
w Twoim biurze. Dzięki niskiemu całkowitemu kosztowi posiadania (TCO) to małe, niedrogie
urządzenie nabiurkowe jest niezastąpione w małych biurach i grupach roboczych. W tak małej
obudowie znajdują się takie funkcje, jak IPDS Enabler i oryginalny język Adobe® PostScript®.
Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa obejmują nadpisywanie dysku twardego, szyfrowanie,
a także zaawansowaną funkcjonalność bezpiecznego wydruku (Enhanced Locked Print). Dzięki
zastosowaniu 4-liniowego wyświetlacza, urządzenie to jest bardzo proste w obsłudze, a
jednocześnie dzięki niskiemu poborowi mocy i drukowaniu dwustronnemu przyczynia się do
minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Szybka i wydajna: 36 stron na minutę.
Bardzo ekonomiczna: niski całkowity koszt posiadania (TCO).
Wysoka funkcjonalność: IPDS Enabler i oryginalny Adobe® PostScript®.
Wbudowane zabezpieczenia: ochrona dysku twardego i Enhanced Locked Print.
Minimalny wpływ na środowisko: ECO Night sensor (czujnik natężenia oświetlenia w
pomieszczeniu).

Obniż koszt eksploatacji i wpływ na środowisko
NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ
Dzięki prędkości druku 36 stron na minutę urządzenie Aficio™SP 4310N z dużą wydajnością
i prędkością zarządza wszystkimi zadaniami drukowania. Urządzenie to nagrzewa się w
niecałe 19 sekund; pierwszą stronę wydruku otrzymasz już w 6,9 sekundy. Urządzenie
Aficio™SP 4310N obsługuje różne rodzaje nośników, by spełniać Państwa potrzeby związane
z drukowaniem. Z każdej kasety można drukować na nośnikach do 130 g/m², podczas gdy
taca ręczna obsługuje papier i folie do 162 g/m². Specjalny podajnik na koperty sprawia, że są
one drukowane szybko i bez zagnieceń.

NISKI KOSZT UŻYTKOWANIA
Urządzenie Aficio™SP 4310N oferuje niski koszt posiadania ze względu na atrakcyjną cenę,
trwałość materiałów eksploatacyjnych i energooszczędność. Jej średnie zużycie energii (TEC)
jest zredukowane dzięki temu, że urządzenie zaopatrzone jest w innowacyjny ECO Night
Sensor. Automatycznie wyłącza on zasilanie, gdy natężenie oświetlenia w pomieszczeniu
obniży się poniżej pewnego poziomu. Możesz ustawić czujnik tak, aby zadziałał od 5 do 120
minut po zapadnięciu zmroku. ECO Night Sensor wykrywa zarówno zmiany oświetlenia
naturalnego, jak i sztucznego.

DRUKUJ BOGATE W TREŚĆ DOKUMENTY
Wbudowany w urządzenie Aficio™SP 4310N IPDS Enabler pozwala drukować dokumenty
transakcyjne, takie jak wyciągi bankowe i faktury, dzięki czemu nie trzeba kupować
dedykowanej drukarki IPDS. Kolejna funkcja to oryginalny sterownik Adobe® PostScript®. Jest
on istotny w zastosowaniach, gdzie ważna jest zgodność czcionki i układu wydruku.



BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo dokumentów ma duże znaczenie. Funkcje takie jak nadpisywanie dysku
twardego i szyfrowanie (standardowo z opcją dysku twardego) dają pewność, że dane na
dysku twardym są w pełni chronione. Dzięki Enhanced Locked Print użytkownik może
przechowywać i zarządzać poufnymi dokumentami z zabezpieczeniem ID użytkownika i
autoryzacją hasłem. Rozwiązania te pomagają chronić poufne i zastrzeżone dane.

ŁATWA OBSŁUGA
Obsługa urządzenia nie mogła być łatwiejsza. Dzięki 10-cyfrowej klawiaturze i 4-liniowemu
wyświetlaczowi LCD wszystkie funkcje są wyświetlane w sposób bardzo czytelny. Obsługa
jest ułatwiona przez pocztę e-mail, która alarmuje nas, gdy trzeba podjąć jakieś działania. Jest
to przyjazne dla użytkownika urządzenie dzięki standardowemu połączeniu USB 2.0, pełnej
obsługi z przodu urządzenia, prostej instalacja sterownika i prostej wymianie tonera typu
„wszystko w jednym”.

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
Firma Ricoh pomaga obniżyć wpływ Twojej firmy na środowisko, a także ograniczyć całkowity
koszt posiadania. Urządzenie Aficio™SP 4310N ma przyjazne dla środowiska, zmniejszające
koszty funkcje, takie jak ECO Night Sensor, niski pobór mocy podczas pracy i w trybie uśpienia,
szybkie dwustronne drukowanie, krótki czas nagrzewania i zwiększona wydajność tonera. W
trybie oszczędzania energii urządzenie zużywa zaledwie 3,9 W. W związku z tym urządzenie
Aficio™SP 4310N pozwala zmniejszyć zużycie papieru, czasu oraz energii, a tym samym
zredukować koszty. Ponadto produkty Ricoh są zgodne z wymogami Energy Star. Oznacza
to, że emitowana jest mniejsza ilość CO2, która powstaje podczas produkcji energii potrzebnej
do zasilania urządzeń Ricoh.



Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może
się różnić od prezentowanego w broszurze.
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OGÓLNE
Technologia: Skanowanie wiązką laserową, wydruk

elektrofotograficzny i system dwuskładnikowego
wywoływania

Prędkość drukowania ciągłego: 36 wydruków na minutę (SEF A4)
Czas nagrzewania: Mniej niż 19 sekund
Pierwszy wydruk: Mniej niż 6,9 sekund
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 388 x 450 x 345 mm
Waga: Mniej niż 15,5 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: Maksymalnie: 970 W (jednostka główna)

990 W (pełna konfiguracja)
Tryb oszczędzania energii: Mniej niż 3,9 W
(jednostka główna)

Cykl duty: 150 000 stron miesięcznie

KONTROLER
Procesor: 466 MHz
Język drukarki: Standardowo: PCL5e: 600 x 600 dpi

RPCS™, PostScript® 3™/PDF: 1 200 x 600 dpi
PCL6: 1 200 x 600 dpi
Opcja: IPDS: 600 x 600 dpi

Pamięć: Standardowo: 256 MB
Maksymalnie: 512 MB

Czcionki: PCL: 45 czcionek typu Roman, 13 czcionek
międzynarodowych, 10 czcionek true type, 1
czcionka bitmap (31 czcionek jest dostępnych do
pobrania)
PostScript® 3™: 136 czcionek
Opcja: OCR, Kody kreskowe, IPDS

PODŁĄCZENIA
Protokół sieciowy: TCP/IP, Ipsec, AppleTalk, IPP
Obsługiwane środowiska: Novell® NetWare® v6.5 lub nowszy, HP-UX

10.x/11.x/11i v1/11i, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/
9.x/Enterprise, Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X
Classic), IBM® System i5™ HPT, Brama NDPS,
Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003/Server
2008, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, SCO
OpenServer 5.0.6/5.0.7, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/
v5.2/v5.3, Macintosh X v10.1 lub nowszy (native
mode), SAP® R/3®, AS/400® using OS/400
Host Print Transform

Interfejs: Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB 2.0, USB Host I/F
Opcja: Dwukierunkowy IEEE 1284,
Bezprzewodowa sieć (IEEE 802.11a/g), Gigabit
Ethernet

Dodatkowa funkcja: Wydruk bezpośredni PDF

OPROGRAMOWANIE
Standardowo: DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™

for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font
Manager 2000

Opcja: DeskTopBinder™ Professional, IPDS/SCS
printing, Web SmartDeviceMonitor™ 2

OBSŁUGIWANY PAPIER
Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 500-arkuszowa kaseta na papier

100-arkuszowa taca ręczna
Maksymalnie: 1 600 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: Standardowo: 250 arkuszy nadrukiem do dołu
Format papieru: A4 - A6
Gramatura papieru: Kasety na papier: 60 - 130 g/m²

Taca ręczna: 60 - 162 g/m²
Dupleks: 60 - 105 g/m²

Nośniki: Kasety na papier: papier zwykły, papier gruby,
papier z nagłówkiem, etykiety, papier z
nadrukiem
Taca ręczna: papier zwykły, papier gruby, papier
z nagłówkiem, etykiety, papier z nadrukiem,
folie, koperty

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Kartridż All-in-one : Czarny: 15 000 sheets1

Aficio™SP 4310N dostarczone jest z zestawem startowym na 6 000-arkuszy.

INNE OPCJE
Opcje wewnętrzne: 128/256 MB SDRAM DIMM, bezprzewodowa

sieć LAN (IEEE 802.11b), karta VM, Netware,
Dysk twardy 80 GB (z zespołem bezpiecznego
nadpisywania danych i zespołem szyfrowania
dysku twardego), dwukierunkowy 1284, Gigabit
Ethernet, karta pamięci masowej, IPDS unit type
4210 (IBM Host printing PDL)

Opcje zewnętrzne: 2 x 500-arkuszowe kasety na papier, zespół
dupleksu, podajnik kopert (60 kopert)

1 Deklarowana wartość wydajności zgodna z ISO/IEC 19752.

W celu sprawdzenia dostępności modeli, opcji oraz oprogramowania prosimy
skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.


