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Snelle verwerking en alleen de hoogste kwaliteit

Een snelle kleurverwerking en de beste afwerkingsopties binnen hun klasse zijn slechts een aantal van

de vele voordelen die deze apparaten bieden. Onze nieuwste serie A3-kleurenprinters zullen u helpen om

meer te doen dan ooit tevoren. De SP C840DN en SP C842DN bieden een afbeeldingskwaliteit van 1200

x 1200 dpi, snelheden van 45 en 60 pagina's per minuut en ze bieden nieuwe mogelijkheden waarmee ze

uw behoeften zullen overtreffen. Omdat ze over ons Smart Operation Panel beschikken, kunt u taken

voorvertonen op het display van 10,1 inch en veel meer binnenshuis doen. Zo kunt u uw bedrijf en

klanten een vlekkeloze ervaring bieden met een hoge kleurkwaliteit.

De eerste A3-kleurenprinter met ons Smart Operation Panel

Snellere verwerking van grote kleuren afdruktaken

Grote reeks afwerkingsopties voor professionele productie binnenshuis

Hoogste standaard papiercapaciteit binnen hun klasse: 1200 vellen

Robuust, betrouwbaar en lage exploitatiekosten



Zicht op alles

Het meest uitzonderlijke kenmerk van deze serie
is het Smart Operation Panel van 10,1 inch,
waarmee u snel iedere taak kunt voorvertonen. De
snelle, intuïtieve interface biedt directe toegang tot
algemene functies en vereenvoudigt het
configureren van complexe opties voor lay-out en
afwerking. Het is nu dus nog makkelijker
geworden om de klus te klaren door de touch- &
swipefunctionaliteit. Om deze apparaten nog
verder in uw kantooromgeving te integreren, kunt
u het display een unieke uitstraling geven door de
lay-out en inhoud af te stemmen op uw bedrijf en
merk.

Innovatie stopt nooit

Dit zijn de enige printers in hun klasse waarmee u
documenten kunt inbinden zonder een metalen
nietje te gebruiken. Ricoh's baanbrekende nietloze
finisher spaart grondstoffen en u kunt er
documenten mee versnipperen of recyclen. De
interne multivouwoptie biedt een grotere
verscheidenheid aan vouwmogelijkheden, zonder
dat daar extra ruimte voor nodig is. Het voordeel
hiervan is dat u marketingmaterialen binnenshuis
kunt produceren, zodat u bestanden niet naar
externen hoeft te sturen. Naast dit alles bieden de
apparaten ook de beste milieuspecificaties in hun
klasse.



Interactie was nog nooit zo makkelijk

Werk sneller en doe meer 

Als u een naadloze aflevering wilt, dan bieden deze apparaten een
uitvoer van 45 of 60 pagina's per minuut. Hun krachtige controllers
en standaard geheugeneigenschappen omvatten een Intel-
processor, waardoor ze ideaal zijn voor zowel zwart-wit als kleuren
afdruktaken. En met een snel uitgevoerde eerste pagina, bent u
minder tijd kwijt aan het wachten op kleuren afdruktaken en heeft u
meer tijd over om prachtige kleurendocumentatie te maken.

De voordelen zijn duidelijk

Het Smart Operation Panel van 10,1 inch helpt u om bewerkingen
te versnellen en vereenvoudigen en apps af te stemmen op
veelgebruikte functies. Zo bespaart u tijd en kunt u een naadloos
uitvoerproces bieden. Naast hun connectiviteitskenmerken,
waaronder de mogelijkheid om de apparaten vanaf een
smartphone/tablet te bedienen, bieden ze ook een volwaardige
browser. Zo kunt u meer doen en uw doelen behalen.

De perfecte afwerking

Dit zijn de enige apparaten binnen hun klasse die over een nietloze
finisheroptie en interne multivouweenheid voor de productie van
folders binnenshuis beschikken. Materialen die u normaal zou
uitbesteden, kunt u met deze apparaten voortaan binnenshuis
maken. Ze bieden tevens de hoogste standaard papiercapaciteit in
vergelijking met andere gelijkwaardige apparaten: tot 1200 vellen
vanuit twee laden en een handinvoer.

Betrouwbaar 

Ultramoderne technologie moet robuust zijn. Maar niet tegen elke
prijs. Daarom zijn deze apparaten zeer betrouwbaar, hebben ze
lage exploitatiekosten en zijn ze ook nog eens milieuvriendelijk. De
impact op het milieu is minimaal dankzij het laagste stroomverbruik
binnen hun klasse. Beide apparaten voldoen aan zeer strenge
milieucriteria. Dit betekent niet alleen dat uw bedrijf kan blijven
groeien, maar de natuur ook.



U bent in control

Volume doet ertoe 

Voor een hoger afdrukvolume kunt u ook bij deze printers terecht,
want ze kunnen tot wel 4700 vellen verwerken. Dit is een van de
hoogste papiercapaciteiten binnen hun klasse. Zo heeft u de
flexibiliteit om grote afdruktaken te produceren en bent u minder tijd
kwijt, omdat u niet continu papierladen hoeft bij te vullen.

Doe meer met langer papier

Bovenop de al aanwezige flexibiliteit, bieden de SP C840DN en SP
C842DN ook nog eens de mogelijkheid om meer binnenshuis af te
drukken. De mogelijkheid om banners af te drukken op papier tot
wel 126 cm lang betekent dat u meer binnenshuis kunt produceren
en meer medewerkers en klanten kunt bereiken.

Een ander niveau van opties

Zoals u weet, zijn er verschillende papiergewichten. Maar om een
document een premium uitstraling te geven, heeft u soms gewoon
een zwaarder papiertype nodig. De mogelijkheid om af te drukken
op papier tot 300 g/m2 betekent dat u uw aanbod richting uw
interne en externe klanten kunt uitbreiden. En u kunt ook
dubbelzijdig afdrukken, op papier tot maximaal 256 g/m2.



Net zo betrouwbaar als u

Win-win situatie voor u en het milieu

Dankzij een snel opstartsysteem die de TEC-
waarden (Total Electricity Consumption) reduceert,
bevatten deze modellen ook een
energiespaarstand en aan/uit-timer die het
energieverbruik en de kosten nog verder
terugdringen. Op de lange duur levert dit
operationele efficiëntie op en leidt het tot lagere
exploitatiekosten.

Overtreft alle verwachtingen

De BAM-certificeringsnormen worden tot in detail
omschreven door de Umweltbundesamt, een
Duitse milieu-instantie. Zij kijken naar iedere
methode gedurende het productieproces: van
fabricage tot afdanking van de betreffende
producten. Alleen als een stadium aan de gestelde
criteria voldoet, wordt het certificaat toegekend.
Deze apparaten hebben een BAM-certificering,
waardoor u er zeker van kunt zijn dat ze aan de
meest strenge normen voldoen.



Alle kwaliteitsfuncties die u nodig heeft

1 Intuïtief Smart Operation Panel van 10,1 inch

2 Papiercapaciteit van maximaal 4700 vellen

3 Interne multivouweenheid met verschillende
opties

4 Afwerking zonder nietjes met een hybride
finisher voor 1000 vellen

5 Krachtige Intel-processor



SP C840DN/SP C842DN
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Technologie: Laser
Opwarmtijd: 22/20 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: Kleur: 5,7/4,6 seconden

Zwart-wit: 4/3,1 seconden
Afdruksnelheid: Kleur: 45/60 pagina's per minuut

Zwart-wit: 45/60 pagina's per minuut
CPU: Intel Celeron-M: 1,75 GHz
Geheugen: Standaard: 2 GB
Harde schijf: Standaard (SP C842DN): 320 GB

(codering/Data Overwrite Security Unit)
Optie (SP C840DN): 320 GB
(codering/Data Overwrite Security Unit)

Bedrijfscyclus: 200.000 afdrukken per maand
Dubbelzijdig: Ja
Afmetingen (B x D x H): 587 x 685 x 864 mm
Gewicht: 85 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

PRINTER

Printertaal: Standaard: PCL5c, PCL5e, PCL6,
PostScript® 3™-emulatie, PDF Direct
(emulatie)
Optie: Adobe®, PostScript® 3™
(Optie), IPDS, PictBridge, XPS direct,
PDF Direct vanuit Adobe®

Afdrukresolutie: 1200 x 1200 dpi/2-bits
Lettertypen: PCL (93 lettertypen), PS3 (Emulation)

(TrueType: 93 lettertypen)
Interface: Standaard: Ethernet 10 base-T/100

base-TX/1000 base-T
Optie: USB 2.0, Bidirectioneel IEEE
1284, Draadloos LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), USB-server voor
tweede netwerkinterface

Netwerkprotocol: TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour,
IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk
(automatisch schakelen), SMB, IPsec,
IPP

Windows®-omgevingen: Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Mac OS-omgevingen: Macintosh OS X v10.8 of later
UNIX-omgevingen: UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer: 5.0.76.0
RedHat® Linux: 8.x9.x
RedHat® Linux Enterprise: 456
IBM® AIX: versie 4.35L versie 5.15L
versie 5.25L versie 5.35L versie 6.15L
versie 7.1
IBM® System i5™ HPT

SAP® R/3®-omgevingen: SAP® R/3®

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: Standaard papierlade(n): SRA3, A3,
A4, A5, A6, B4, B5, B6
Handinvoer: A3, A4, A5, A6, B4, B5,
B6, SRA3, C5, C6

Papierinvoercapaciteit: Standaard: 1200 vellen
Maximum: 4700 vellen

Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 3500 vellen
Papiergewicht: Standaard papierlade(n): 60 - 300 g/m²

Handinvoer: 52 - 300 g/m²
Duplexlade: 52 - 256 g/m²

BEVEILIGING

Verificatie: Windows®-verificatie, LDAP-verificatie,
Basisverificatie,
Gebruikerscodeverificatie, 802.1.x-
verificatie via kabel, Integratieserver-
verificatie

Netwerkbeveiliging: Poorten en protocollen
in-/uitschakelen, SSL-ondersteuning,
SNMPv3-ondersteuning

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximaal: 1850 W
Gereed (modus): 52,1 W of minder
Slaapstand: Minder dan 0,81 W
Elektriciteitsverbruik (TEC): 1,79/2,78
kWh

OPTIES

Papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x 550 vellen (Optie),
Bulklade (LCT) van 2000 vellen, Zijbulklade van 1500 vellen, Hybride
finisher voor 1000 vellen, Finisher van 3000 vellen, Boekjesfinisher van
1000 vellen, 4-vaks mailbox, Onderzetkast, IPDS-eenheid, SRA3-eenheid,
Rechtstreeks afdrukken via XPS, NFC-kaartlezer, Interne
multivouweenheid, Statuslamp

VERBRUIKSARTIKELEN

Tonercapaciteit: Zwart: 43.000 afdrukken
Cyaan: 34.000 afdrukken
Magenta: 34.000 afdrukken
Geel: 34.000 afdrukken
Gemeten tonerrendement: Gemeten
tonerrendement in overeenstemming
met ISO/IEC 19798

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software. ISO9001-, ISO14001- en

ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of
productnamen zijn
handelsmerken van hun
bijbehorende eigenaren.
Specificaties en uiterlijke
vormgeving kunnen worden
gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
De kleur van het feitelijke
product kan afwijken van de
kleur die is afgebeeld in de
brochure. De afbeeldingen in
deze brochure zijn geen
echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.
Copyright © 2017 Ricoh
Europe PLC. Alle rechten
voorbehouden. Deze
brochure, de inhoud en/of lay-
out ervan mogen niet worden
gewijzigd en/of aangepast,
gedeeltelijk of volledig worden
gekopieerd en/of in andere
werken worden opgenomen
zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Ricoh Europe PLC.www.ricoh.nl


