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Tam anlamıyla kompakt A3 siyah-beyaz masaüstü
yazıcısı

SP 6430DN, inanılmaz derecede küçük taban alanına sahip bir A3 siyah-beyaz yazıcıdır – klasik bir A4

yazıcıdan çok da büyük değildir! Fazla yer kaplamadan normal bir masaüstüne sığar. Cazip satın alma

fiyatı, düşük baskı maliyetleri ve sınıfının en düşük Tipik Elektrik Tüketimi sayesinde düşük bir Toplam

Sahip Olma Maliyeti sağlar. Dakikada 38 sayfa hızıyla, standart çift taraflı yazdırma ve kalın kağıt

desteğiyle size üstün performans sunar.

Yerden tasarruf sağlar: Sınıfının en küçük taban alanı

Uygun fiyatlı: Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti

Etkin: ilk sayfa 6,5 saniyede hazır olur, dakikada 38 sayfa yazdırır

Verimli: 2100 sayfa maksimum kağıt kapasitesi (5 kağıt kasetine kadar, maksimum kağıt ağırlığı: 220 g/m²)

Çok yönlü: Tüm kağıt kasetlerinden kalın kağıt desteği



Kompakt Yazıcı. Büyük Etki.

Yerden ve paradan tasarruf edin

SP 6430DN, klasik bir A4 yazıcıdan çok az büyük
taban alanına sahip bir A3 yazıcıdır. Masaüstünüze
kolayca sığan bu cihaz masanızdaki değerli
alandan tasarruf sağlar ve aynı zamanda modern
bir görünüme sahiptir. Cazip satın alma fiyatı ve
düşük çalıştırma maliyetiyle SP 6430DN bütçenizi
de korur. Standart çift taraflı yazdırma özelliği
kağıttan, dosyalama alanından ve posta
masraflarından tasarruf sağlar.

Zamandan kazanın

SP 6430DN ile çıktılarınız için uzun süre
beklemeniz gerekmez. İlk çıktı sadece 6,5 saniyede
hazır olur, ki bu da sınıfının en hızlı değeridir.
Isınma süresi sadece 16,6 saniyedir, ve dakikada
38 sayfa gibi yüksek bir hıza sahiptir. Cihaz
standart olarak bir 500 yapraklık kağıt kaseti ve 100
yapraklık bypass tepsisi ile birlikte gelir. Toplam
kağıt kapasitesi, hepsi 220 g/m²'ye kadar ağırlıkları
işleyebilen 5 farklı kağıt kaynağından 2100
sayfadır. Kağıt çıkış kapasitesi maksimum 500
yapraktır, yani uzun ve kesintisiz baskı süresi
garanti edilir.

Kullanımı çok kolay

Cihaz, anlaşılması net ve kolay 4 satırlı bir ekranı
bulunan büyük bir işletim paneline sahiptir. Kolay
kullanım için tam da ihtiyacınız olan şey. Kolay
erişim ve bakım için basit bir kol ile ön kapağı
açabilirsiniz. Beklenmedik bir şekilde kağıt bitecek
diye endişelenmenize gerek yok: kalan kağıt
göstergesi, 500 yapraklık kağıt kasetini
doldurmanız gerektiğinde sizi uyarır. Ricoh’un
Smart Device Print&Scan mobil uygulaması
sayesinde akıllı telefon ya da tablet gibi akıllı bir
cihazdan mobil yazdırma da son derece kolaydır.

Çevre dostu

Ricoh'un felsefesi en düşük çevresel etkiyle en iyi
performansı sağlamaktır. SP 6430DN sınıfının en
düşük enerji tüketimine ve en düşük Tipik Elektrik
Tüketimi değerine (1,81 kWh) sahiptir. Uyku modu
sırasında 1 W'tan az güç harcar. ECO Night Sensor
ve haftalık zamanlayıcı özellikleri enerji tüketimini
daha da azaltır. Düşük enerji tüketimi aynı
zamanda önemli ölçüde maliyet tasarrufu anlamına
gelir.



SP 6430DN
TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL

Isınma süresi: 16,6 saniye
İlk baskı hızı: 6,5 saniye
Baskı hızı: S-B: A4 (Dakikada 38 sayfa)A3

(Dakikada 22 sayfa)
Hafıza: Standart: 512 MB

Maksimum: 1 GB
HDD: 250 GB (opsiyonel)
Çalışma döngüsü: Ayda 150.000 baskı
Dubleks: Standart
Boyutlar (G x D x Y): 459 x 392 x 347,5 mm
Ağırlık: 22,5 kg
Güç kaynağı: 220 - 240 V, 50/60 Hz

YAZICI

Yazıcı dili: Standart: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF
Opsiyonel: XPS, IPDS

Baskı çözünürlüğü: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Yazı tipleri: PCL (45 yazı tipi, Uluslararası yazı

tipleri: 13 Intellifont), PS3 (Emülasyon)
(136 yazı tipi), IPDS (108 yazı tipi
(opsiyonel))

Arayüz: Standart: USB 2.0, USB Ana Bilgisayar
I/F, Gigabit Ethernet
Opsiyonel: Çift yönlü IEEE 1284,
Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
İkinci Ağ Arayüzü için USB Sunucusu

Ağ protokolü: TCP/IP, IPX/SPX
Windows® ortamları: Windows® 7, Windows® 8.1,

Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Mac OS ortamları: Macintosh OS X Native v10.6 veya
üstü

Novell® Netware® ortamları: v6.5 veya üstü

KAĞIT KULLANIMI

Tavsiye edilen kağıt boyutu: A3
A4
A5
A6
B4
B5
B6

Kağıt giriş kapasitesi: Standart: 500 yaprak
Maksimum: 2.100 yaprak

Kağıt çıkış kapasitesi: Maksimum: 500 yaprak
Kağıt ağırlığı: Kağıt kaset(ler)i: 56 - 220 g/m²

İsteğe bağlı kağıt kaset(ler)i:
56 - 220 g/m²
Bypass tepsisi: 56 - 220 g/m²
Dubleks tepsisi: 56 - 162 g/m²
- g/m²

Ortam (medya) olanakları: Düz kağıt, Kalın kağıt, Geri dönüşümlü
kağıt, Renkli kağıt, Antet, Ön baskılı,
İnce kağıt, Özel kağıt, Etiket kağıdı,
Zarflar, Bond kağıt

GÜVENLİK

HDD Veri Üzerine Yazma Güvenliği (isteğe bağlı HDD ile), Sabit disk
şifreleme (isteğe bağlı HDD ile), Windows® kimlik doğrulama, LDAP kimlik
doğrulama, Temel kimlik doğrulama, Kullanıcı kodu kimlik doğrulama,
802.1.x kablolu kimlik doğrulama

EKOLOJİ

Güç tüketimi: Maksimum: 1.073 W
TEC (Genel Elektrik Tüketimi)*: 0,52
kWs
Enerji Tasarrufu modu: 0,57 W

* ENERGY STAR Ver.3.0 test
yöntemine dayalı bir referans
değerdir.

OPSİYONEL

1 x 500 yapraklık kağıt kaseti, 2 x 500 yapraklık kağıt kaseti, 3 x 500
yapraklık kağıt kaseti, Sabit Disk Sürücüsü (250 GB), RAM (1 GB), Çift
yönlü IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), İkinci Ağ Arayüzü
için USB Sunucusu, VM Kart, Netware, IPDS ünitesi, XPS doğrudan
yazdırma

SARF MALZEMELERİ

Toner kapasitesi: Siyah: 10.000 baskı
Başlangıç kiti: Siyah: 6.000 baskı
PCU verimi: Siyah: 25.000 baskı

Sarf malzemesi verimi ölçme yöntemi ISO/IEC 19752.

ISO9001 onaylı, ISO14001
onaylı, ISO27001 onaylı
Tüm marka ve/veya ürün
adları kendi sahiplerinin ticari
markalarıdır. Teknik özellikler
ve dış görünüm haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
Asıl ürünün rengi broşürde
gösterilen renkten farklı
olabilir. Bu broşürdeki
görseller gerçek fotoğraflar
değildir ve detaylarda ufak
farklılıklar görünebilir.
Telif Hakkı © 2021 Ricoh
Europe PLC. Tüm hakları
saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/
veya sayfa düzeni Ricoh
Europe PLC'nin önceden
yazılı izni olmadan kesinlikle
değiştirilemez ve/veya
uyarlanamaz, kısmen veya
tamamen kopyalanamaz ve/
veya başka işlerle
birleştirilemez.


