Unikalny, najwyższej jakości
ploter szerokoformatowy

SP W2470

Optymalizacja procesu wydruku szerokoformatowego
Kiedy pracujesz w środowisku projektowym lub w dużej organizacji twoje podstawowe
wymagania są niezmienne: chcesz być produktywny i niezależny. Aﬁcio™SP W2470,
ﬁrmy Ricoh jest super kompaktowym rozwiązaniem do wydruku szerokoformatowego,
spełniającym najbardziej wygórowane wymagania z najwyższą jakością. Urządzenie
jest zbudowane na bazie sprawdzonego rozwiązania WF Ricoh, co zapewnia realizację
wszelkich zadań szybko i wygodnie. SP W2470 jest odpowiedzią na trendy rynkowe,
spełnia wszelkie wymagania co do jakości wydruku na zwykłym papierze. Z tą
szerokoformatową drukarką dotrzymasz najbardziej napiętych terminów.
• Rozwiązanie szerokoformatowe o kompaktowych wymiarach i niewielkiej cenie.
• Prędkość drukowania: 2 A0 lub 4 A1 na minutę.
• Duża i dopasowana do potrzeb pojemność papieru z podajnikiem dwóch roli papieru,
tacą ręczną i kasetą na arkusze (do formatu A3).
• Wydruki odporne na działanie wody: toner się nie rozmazuje.
• Brak potrzeby stosowania specjalnego papieru.
• Wydruk wszystkich dokumentów od formatu A4 do 15 metrów długości.

Wydruki są odporne na
działanie wody.

Wysoka jakość obrazu
SP W2470 drukuje dokumenty z najwyższą jakością dzięki
rozdzielczości 600 dpi. Zastosowanie technologii LED i tonera
zapewnia super jakość nawet przy druku na zwykłym papierze
80 g/m². Nie ma potrzeby kupowania drogiego papieru
specjalnego, żeby uzyskać odpowiednią jakość. Dodatkowo
wydruki są odporne na działanie wilgoci, co eliminuje ryzyko
rozmazywania się tonera.

Uniwersalna konﬁguracja i duża pojemność papieru
Urządzenie SP W2470 posiada w standardzie podajnik 2 roli papieru, co pozwala na wydruk
dokumentów w formatach od A3 do A0 bez potrzeby wymiany rolek. Jeśli zachodzi potrzeba
wydruku na nośniku o niestandardowym rozmiarze to taca ręczna daje użytkownikowi wyjątkowe
możliwości, także w przypadku folii czy kalki. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania kasety
na papier w arkuszach – maksymalnie do formatu A3.

Profesjonalna obróbka końcowa
Opcjonalna składarka pozwala wyeliminować czasochłonne składanie
ręczne arkuszy. Ten de facto ﬁniszer składa on-line arkusz w “harmonijkę” o
perfekcyjnym kształcie, gotową do archiwizacji lub dystrybucji. Maksymalnie
6 metrowe dokumenty mogą być składane bezpośrednio z twojego komputera,
za pomocą sterownika.

Szybszy i bardziej stabilny wydruk
Aby zoptymalizować proces tworzenia dokumentów potrzebujesz drukarki szerokoformatowej, która
zapewni szybki wydruk o nienagannej jakości. SP W2470 szybko reaguje na najpilniejsze potrzeby dzięki
czasowi nagrzewania krótszym niż 2 minuty i minimalnemu czasowi otrzymania pierwszego wydruku.
Mechanizm produkuje wydruki z prędkością 2 arkuszy formatu A0 lub 4 arkuszy A1 na minutę. Dzięki
temu, że SP W2470 używa technologii LED, prędkość drukowania nie zależy od pola zadruku dokumentu.

Uniwersalne podłączenie sieciowe
• Łatwa integracja z istniejącym obiegiem dokumentów.
• Zestaw sterowników i oprogramowania dla zapewnienia wydruku
z AutoCAD®, Windows® i innych aplikacji inżynierskich.
• Wydruk z sieci Internet lub Intranet poprzez oprogramowanie Web Client.

Bezpieczeństwo danych
Aﬁcio™SP W2470 jest wyposażone w najnowocześniejsze
rozwiązania bezpieczeństwa, aby uniknąć możliwych zagrożeń
związanych z wyciekiem ważnych informacji. Mowa tu o różnych
typach autoryzacji, bezpiecznym wydruku czy szyfrowaniu danych.

Wydruk wszystkich dokumentów
SP W2470 umożliwia wydruk wszystkich dokumentów, jakie tylko chcesz. Urządzenie
jest w stanie wydrukować wszystkie formaty inżynierskie szeregu A, jak A1 i A0,
mniejsze A4 lub A3, aż po długie oryginały – maksymalnie 15 metrów. SP W2470 to
ploter, który spełni wszystkie wymagania w twojej ﬁrmie.

Wydruk o maksymalnej długości 15 metrów

Kompaktowe wymiary – oszczędność miejsca
Urządzenie SP W2470 ma 110 cm szerokości i jest
głębokie na 70 cm, co sprawia, że zajmuje bardzo
mało miejsca jak na drukarkę szerokoformatową.
Innymi słowy, jest najmniejszym urządzeniem
drukującym w swojej klasie, przez co może
pracować niemal wszędzie, nawet w rogu pokoju,
w pobliżu użytkownika. Dodatkowo SP W2470
jest urządzeniem bardzo cichym, tak więc nie
przeszkadza w codziennej pracy biurowej.

W trosce o środowisko
Ricoh potwierdza swoją troskę o zdrowsze i czystsze środowisko pracy. Dzięki bardzo
krótkiej drodze papieru i niskiej emisji pyłów oraz ozonu, urządzenie może pracować
dosłownie w każdym miejscu.

SP W2470

SPECYFIKACJA

OGÓLNA

OBSŁUGA PAPIERU

Technologia:

Wydruk elektrofotograﬁczny

Prędkość druku ciągłego:

2/4 wydruki na minutę (A0/A1)

Czas nagrzewania:

poniżej 2 minut

Czas otrzymania 1 wydruku:

poniżej 20 sekund (A1)

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

1,080 x 637 x 1,230 mm

Waga:

poniżej 168 kg

Zasilanie:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Pobór energii

Pojemność wejściowa papieru: Podajnik 2 rolek papieru
Taca ręczna na 1 arkusz
Kaseta na 250 arkuszy (opcja)
Pojemność wyjściowa papieru:

Góra:
Dół:

Rozmiar papieru:

Minimum:
Maksimum:

Gramatura papieru:

51 - 110 g/m2

50 arkuszy A1 (papier)
40 arkuszy A0 (papier)
210 x 257 mm
914 x 15,000 mm

poniżej 1,440 W

OPCJE

KONTROLER
Procesor:

RM7935-835k
Języki opisu strony drukarki: PostScript® 3™, RPCS™
Emulacje: HP-GL, HP-GL/2 (HP-RTL), TIFF (CALS)
Rozdzielczość drukowania:

Maksimum:

Pamięć:

1,024 MB + 80 GB HDD

Rozmiar wydruku:

Minimum:
Maksimum:

• Odbiornik wydruków
• Składarka
• Kaseta na 250 arkuszy (do A3)
• Moduł bezpiecznego nadpisywania danych

600 dpi
210 x 257 mm
914 x 15,000 mm

Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym ﬁrmy Ricoh w celu uzyskania
dalszych szczegółów i informacji o dostępnych modelach, opcjonalnych elementach i
oprogramowaniu.

Obsługiwane formaty plików: HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS)
Adobe® PostScript® 3™, RPCS™
Fonty:

PostScript® 3™:
RPCS™:

136 fontów
45 fontów

PODŁĄCZENIE SIECIOWE

Interfejsy:

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista
Macintosh 8.6 lub nowszy (OS X Classic)
Macintosh v10.1 lub nowszy (tryb natywny)
Standard:
Opcja:

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b)
Gigabit Ethernet
USB Host I/F

Zgodne z certyﬁkatem ISO9001: 2000
Zgodne z certyﬁkatem ISO14001
Urządzenie zostało wyprodukowane przez
ﬁrmę Ricoh zgodnie z wytycznymi EC
ENERGY STAR dotyczącymi zużycia energii.
Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych
zasobów naturalnych Ziemi. Broszura ta
jest wydrukowana na papierze przyjaznym
środowisku naturalnemu: 50% włókien
wtórnie przetworzonych, 50% bezchlorowo
wybielonej pulpy papierowej.
Produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS
(RoHS: Ograniczenie zużycia substancji
niebezpiecznych, obowiązująca od czerwca
2006).
Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są
znakami handlowymi odpowiednich ﬁrm.
Specyﬁkacja i wygląd zewnętrzny mogą
zostać zmienione bez uprzedniego
powiadomienia. Kolory rzeczywistego
produktu mogą się różnić od kolorów
prezentowanych w tej broszurze.
Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza
broszura, jej treść oraz wygląd nie mogą
być zmieniane, kopiowane w części lub
w całości, ani też włączane do innych
dokumentów bez wcześniejszej pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com
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Systemy operacyjne:

*RI SPW 24 700 04P LN *

Protokoły sieciowe:

