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Desempenho com produtividade a seu alcance 
Você tem informações importantes que podem ajudar s ua empresa. Você até sabe com quem precisa com-

partilhá-l as. Mas você consegue levá-las a eles quando são ainda relevantes, e no formato que eles preferem? 

Use o RICOH® MP C306 para simplificar sua maneira de gerenciar informações ------ esteja i mprimindo, copi-

ando, digitalizando ou enviando/recebendo fax ------ para que possa trabalhar mais rápido e ser mais produti-

vo. Beneficie-se de sua grande e intuitiva tela sensível ao toque para alternar entre os trabalhos com um 

único toque. Imprima documentos até formato Ofício em lindas cores, de seu smartphone. Crie atalhos com 

ícones para fluxos de trabalho de um só toque. Ajude a proteger o seu trabalho com a autenticação do usu-

ário, códigos de usuário, criptografia e muito mais. E o melhor, é que está tudo a seu alcance. Como o ver-

sátil MFP é um dos que ocupa o menor espaço em sua classe, você pode colocá-lo em qualquer lugar e cir-

cular tão livremente quanto suas informações. 

 Produza até 31 impressões/cópias em preto e branco por minuto. 

 Conclua mais trabalhos usando menos espaço 

 Utilize o seu dispositivo móvel pessoal para imprimir a qualquer momento 

 Passe de uma tarefa para a próxima com um único toque 

 Ajude a proteger as informações e ao mesmo tempo poupar energia e reduzir dos custos operacionais. 



Simplifique grandes fluxos de trabalho em pequenos espaços


Traga suas melhores idéias para mais perto de seu público

 
Passe de um trabalho para outro       
rapidamente 
Seu tempo é pouco, mas não as coisas a fazer. Então, o que está esperando? 
Use o Ricoh MP C306 para enviar informações para as pessoas certas, no 
momento certo, para que elas podem ajudar seu negócio a prosperar. Comece 
rapidamente, com tempos de primeira impressão de apenas 7,2 segundos. 
Imprima até 31 páginas coloridas por minuto, para lidar com quase qualquer 
tipo de projeto com facilidade. Coloque até 1.350 folhas de tamanho diversos 
e diferentes tipos de mídia, para menos interrupções. As tarefas administrati-
vas têm a mesma facilidade. Você pode automatizar as leituras de medidor, 
mudar configurações do equipamento, atualizar o firmware e fazer muito mais 
coisas pelo seu computador, para que possa dedicar mais tempo ao gerencia-
mento de sua empresa e menos tempo à administração do MFP. 
 

Agilize sua maneira de trabalhar com um 
único toque 
Por que ficar digitando em teclados volumosos, quando você pode usar uma 
tela sensível ao toque, parecida com a do seu dispositivo móvel pessoal? O
Ricoh MP C306 possui um Painel de Operação Inteligente Super VGA com 
256,5 mm (10,1") de largura, para que você possa copiar, imprimir, digitalizar 
ou passar fax com uma interface semelhante à do seu tablet ou celul ar.  
Basta um toque, para iniciar um app. Arraste e solte para mudar a disposição 
de um ícone. Passe o dedo para rolar pelas páginas, como em uma lista de 
endereços de email. Você prefere nossa interface Ricoh anterior? Sem proble-
ma. Você ainda pode usá-la. Nós simplesmente substituímos as teclas físicas 
por um teclado virtual. 

 
Colabore de onde estiver 
Quando se trata de ser produtivo, você não está sem sorte só porque não está 
atrás de sua mesa. Imprima diretamente de seu smartphone, tablet ou note-
book e pegue as impressões no Ricoh MP C306 quando for mais conveniente. 
Você também pode acessar informações em qualquer lugar e eliminar o inc ô-
modo de carregar ou procurar suas cópias. Basta acessar os documentos 
diretamente no equipamento pelo Servidor de Documentos embutido, quando 
estiver pronto para imprimir ou enviá-los. Ou, você pode usar um pendrive ou 
cartão SD, para levar as informações com você e conectá-lo ao MFP para 
imprimir ou compartilhar os documentos. 
 

Use menos energia, para economizar mais 
Você já trabalha bastante. Não deveria ter que lutar para reduzir custos de 
energia, também. O Ricoh MP C306 possui um Modo Repouso de 1W , para 
ajudá-lo a reduzir o consumo de energia. Não se preocupe em comprometer a 
produtividade ------ o MFP pode recuperar-se em apenas 10 segundos. Com um 
baixo custo-por-página e Consumo Típico de Eletricidade (TEC) líder em sua 
classe de equipamentos*, ele suporta as mais agressivas metas de sustentabi-
lidade.   Você também pode programar o equipamento para se desligar após 
o horário de expediente e poupar energia. Preocupado com o ruído quando 
ele está em uso? O MFP é projetado para operar com o mínimo ruído, tor-
nando-a ideal até mesmo para os menores escritórios. O ruído em funciona-
mento pode ser reduzido ainda mais, utilizando o Modo Silencioso, para que 
você não incomode os outros no escritório. Além disso, o equipamento tem 
certificação ENERGY STAR® e atende aos critérios EPEAT® Gold**. 
*Da lista de produtos ENERGY STAR, de 27 de agosto de 2015. 
*A classificação EPEAT é aplicável somente nos EUA. 
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Simplifique cada vez mais suas tarefas de documentos
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Baixando o app Smart Device Connector ------ conector de 
dispositivo inteligente ------ da RICOH, você pode conectar-se 
ao Ricoh MP C306 simplesmente tocando no ícone NFC em 
seu dispositivo inteligente (para dispositivos Android) ou 
digitalizando o código QR (para dispositivos iOS) no Painel 
de Operação Inteligente e conectar-se automaticamente ao 
MFP. De lá, os usuários lá podem facilmente imprimir, copi-
ar, digitalizar ou enviar/receber fax usando preferências e 
contatos pré-configurados em seus smartphones e tablets. 

Você sabe melhor que ninguém ------ um escritório 
menor não significa cargas de trabalho menores. 
Aproveite o compacto Ricoh MP C306 para atender 
às suas necessidades diárias mais exigentes. Use-o 
para cópia, impressão, digitalização e fax em grupos 
de trabalho de pequenos ou médio porte e minimize 
o consumo de energia. 

 
Painel de Operação Inteligente: Navegue facilmente 
entre trabalhos pelo Painel de Operação Inteligente 
VGA de 10,1 , com entradas para USB/cartões SD e 
tela inicial personalizável, para trabalhos realizados 
com frequência. 
 
Alimentador Recirculador Automático de Orig i-
nais (ARDF): Trabalhe com originais simples e em 
frente e verso, até tamanho Ofício, para cópia, digita-
lização e fax com eficiência, pelo ARDF padrão de 50 
folhas. 
 
Servidor de Documentos: Mantenha as informações 
prontamente disponíveis, além do controle de versões, 
armazenando no disco rígido do MFP até 3.000 docu-
mentos mais frequentes. 
 
Autenticação de Usuário: O software integrado 
Comunicação por Proximidade de Campo (NFC) para 
autenticação de usuário vem por padrão no Ricoh MP 
C306. Com o leitor de cartão NFC opcional, os usuá-
rios podem autenticar rapidamente por cartões de 
proximidade com NFC. 

 
Unidade de Alimentação de Papel PB1080 (Op-
cional): Adicione até duas Bandejas de Papel de 500 
folhas, para aumentar a capacidade de papel para 
1.350 folhas e concluir mais trabalho com menos 
interrupções. 
 
Impressão e Digitalização móveis: Baixe o app 
Smart Device Print &Scan da Ricoh, para imprimir no 
Ricoh MP C306 diretamente de seu dispositivo móvel 
pessoal. Pode até mesmo imprimir dados residentes na 
nuvem e subir uma digitalização do Ricoh MP C306 
para armazenamento em nuvem. 
 
Bandeja de Um Escaninho BN1020 (Opcional): 
Separe as saídas de impressões e cópias ou de cópias e 
faxes, para coleta de documentos mais rápida e fácil, 
com a Bandeja de Um Escaninho de 100 folhas. 
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Fique em contato, com fluxos de trabalho mais rápidos e fáceis

Use o Painel de Operação Inteligente Super VGA de 256,5 mm (10,1") de largura para executar as tarefas diárias de escritório 
com rapidez e praticidade, usando os mesmos métodos de arrastar-e-soltar, pinçar e rolar com os dedos, com os quais você 
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está familiarizado em seu dispositivo móvel pessoal.

Widgets: Adicione widgets na tela inicial para ver data 
e hora, quantidade de toner, mensagens do sistema, 
aviso de fax recebido, configurações ambientais e 
outras, para que você tenha em um relance as infor-
mações que precisa para decisões mais rápidos e mais 
inteligentes. 
 
Cópia Rápida: Navegue pelo processo de cópia com 
facilidade, usando gestos de toque e movimento. 
Simplesmente escolha o recurso na tela e siga os pas-
sos intuitivos, para imprimir com as especificações 
exatas que você precisa. 
 
Fax Rápido: Encontre destinatários de fax em instan-
tes, folheando o catálogo de endereços. Você pode 
inserir novos contatos de fax pelo prático teclado virtu-
al na tela. Visualize o fax antes da transmissão, para 
maior precisão. 
 
Prefere a interface de usuário anterior da Ricoh?  
Basta Selecioná-la no Painel de Operação Inteligente e 
terá na ponta dos dedos todos os controles já familia-
res de cópia, impressão, digitalização e fax. 

 
Ícones e Pastas: Crie ícones para fluxos de trabalho 
de um toque, para tarefas frequentes. Em seguida, 
organize-as em pastas, para acesso rápido e fácil 
quando precisar delas. 
 
Navegador de Internet: Acesse sites da Internet 
diretamente do MFP com velocidade e funcionalidade 
semelhantes às que você esperaria de um dispositivo 
móvel pessoal. Converta em segundos uma página da 
Internet em uma página impressa. 
 
Papel de parede: Personalize seu papel de parede 
conforme sua preferência. Escolha entre as opções 
pré-carregadas ou uma imagem preferida. 
 
Digitalização Rápida: Encaminhe documentos digita-
lizados via e-mail, selecionando endereços diretamente 
do seu catálogo de endereços. Você pode até mesmo 
visualizar o documento para conferir, rolando e apro-
ximando, quando necessário. 
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Gerencie todas as tarefas, todos os dias


Trate todas as suas informações por um único 
equipamento 
As informações estão circulando em seu local de trabalho. Você está 

encarregado de descobrir o que fazer com el a. Seja o que for que decidir, 

você pode usar o Ricoh MP C306 para compartilhá -lo com os principais 

tomadores de decisão com rapidez e convenientemente. Imprima docu-

mentos em tamanho Carta e Ofício e veja-os com os colegas de trabalho, 

exatamente como deseja. Edite, digitalize e distribua-os para a outra sala 

ou pelo mundo, em segundos. Envie contratos por fax para seus clientes. 

Copie suas anotações de uma reunião importante. Com a bandeja de um 

escaninho opcional, você pode até separar a saída por trabalho, para que 

não tenha que vasculhar outras impressões e cópias à procura de seu 

documento. 

 

Use personalização e automação para um 
trabalho mais inteligente 
Você tem suas próprias idéias sobre como simplificar o seu dia de traba-

lho. Ponha-as em ação com o Ricoh MP C306. Com o Painel de Operação 

Inteligente, você pode personalizar fluxos de trabalho para minimizar as 

tarefas repetitivas e passos desnecessários. Crie ícones facilmente identi-

ficáveis para trabalhos frequentes, evitando ter que ficar configurando-os 

toda vez. Você pode organizar os ícones em pastas intuitivas na tela 

inicial, para sua conveniência. Adicione widgets para ver os níveis de 

toner, uso de energia e muito mais, para incentivar a impressão mais 

responsável. Incorpore apps e execute tarefas específicas, como a cópia 

de cartão SD ou digitalizar-para-pasta para poupar mais tempo. Você 

pode até mesmo configurar logins selecionáveis e códigos de faturamen-

to, para a contabilidade classificar e acompanhar as atividades dos usuá-

rios. 

 

Escolha quem pode acessar informações críticas 
Suas idéias o distinguem. Então, por que deixar qualquer um ter acesso a 

elas? Com a autenticação de usuário, os funcionários entram com uma 

senha no painel de operação ou por um cartão de identificação inteli-

gente, usando o leitor de cartão NFC opcional. Você pode controlar o 

acesso de cada usuário a funções específicas e ajudar a reduzir os custos. 

Por exemplo, você pode impedir que as pessoas usem impressão colori-

das, se souber que o trabalho deles não requer isso. Ou, você pode defi-

nir cotas de impressão, para minimizar a impressão desnecessária. Com a 

impressão bloqueada ------ Locked Print ------, os usuários têm que liberar os 

trabalhos no painel de operação, reforçando a segurança, porque os 

documentos não são deixados nas bandejas de saída sem vigilância. 



Econtre mais maneiras de colaborar com mais pessoas

 
Dê a seu público exatamente o que está 
procurando 
Use o Ricoh MP C306, quando não quiser que sua mensagem seja 

perdida na confusão. Crie documentos profissionais em cores em 

grande variedade de tipos e tamanhos de mídia, para diferenciar seus 

documentos dos outros e atender as preferências do seu público. Bene-

ficie-se da PCL fácil de usar, o Adobe® PostScript®  e outros 

fluxos de impressão, para produzir documentos coloridos de grande 

impacto, com resolução de 1200 x 1200 dpi, um trabalho após o outro. 

E, com a impressão direta de PDF, você pode ajudar a aliviar o conges-

tionamento da rede imprimindo PDFs sem ter que abrir cada arquivo no 

Adobe® Acrobat®
 

 

Escolha uma forma melhor de gerenciar os 
fluxos de trabalhos 
Quando você está compartilhando informações, cada detalhe é impor-

tante. Com o Ricoh MP C306, você pode controlar os detalhes da im-

pressão facilmente, para que possa entregar informações rapidamente 

e com precisão. Simplifique o fluxo de trabalho com os práticos drivers 

de interface de usuário predefinidos, de um só clique, da Ricoh. Procu-

rando um driver de impressão? Usar o utilitário Device Manager Soft-

ware gratuito no site da Ricoh, para baixar e instalar facilmente a última 

versão nas estações de trabalho existentes, ou nas novas que você 

adicionar à rede. Você pode fazer tudo sozinho, sem suporte de TI ou 

instalações demoradas e reduzir a complexidade de encontrar e instalar 

os drivers de impressão adequados. 

 

Compartilhe mensagens digitais instanta-
neamente  
Por que guardar as grandes idéias só para você? E o mais importante, 

por que manter seus clientes e colegas esperando por elas? Use o Ricoh 

MP C306 para digitalizar e enviar imagens e documentos em preto e 

branco ou coloridos em PDF, TIFF, JPG ou outro formato, instantanea-

mente. Escolha o método de entrega mais conveniente, quer seja atra-

vés de Digitalizar-para-Arquivo/Pasta/UR/LFTP/Email/ Mídia e economi-

zar papel, poupando tempo. Você pode enviar sem demora até mesmo 

gráficos complexos e grandes arquivos. O equipamento minimiza os 

tamanhos de arquivo automaticamente, para agilizar a entrega, sem 

comprometer a qualidade. Não se esqueça de verificar se estão corre-

tos, antes de enviar seus arquivos. O recurso de visualizar miniaturas 

garante que você não perca nada. 
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Especificações do Fax  
Tipo  ITU-T CCITT G3 
Circuito  PSTN, PBX 
Resolução  200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi 
Velocidade do Modem  33,6K a 2.400 bps com redução Autom á-

tica 
Método de Compressão  MH, MR, MMR, JBIG 
Velocidade da Digitalização  2,4 segundos 
Velocidade de Transmissão  Aprox. 2 segs./página (200 x 100 dpi, 

JBIG) 
Memória  4 MB (aprox. 320 páginas) 
Reserva da Memória  1 hora 
Discagem Automática  2.000 números 
Discagem p/Grupos  100 grupos (máx. 500 números por 

grupo) 
Recursos Padrão  Deteção de Documentos mal Colocados,  

Verificação Dupla de Endereços de 
Destino,  SMTP Direto,  Difusão em Série,  
Encaminhar Faxes para Email/Pasta,  
Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38), LAN Fax, 
Remote Fax (opcional),  Fax Sem papel,  
Suporte a LDAP,  
Envio Universal 

Opcionais de Hardware 
Unidade de Alimentação de Papel PB108 
Tamanho do Papel  A5 (meio-Carta) ABC, Ofício ABC* 
Gramaturas do Papel  60 a 163 g/m² 
Capacidade de Papel  500 folhas x 1 ou 2 Bandejas 
Dimensões (L x P x A):  498 mm x 552 mm x 150 mm 
Peso  10,4 kg 

Bandeja de 1 Escaninho (BN1020) 
Tamanho do Papel  A5 (meio-Carta) ABC a Ofício ABC* 
Gramaturas do Papel  60 a 163 g/m² 
Capacidade de Papel  200 folhas (total com a bandeja padrão) 

                                            *ABC = Alimentação pela Borda Curta 

Opcionais Adicionais 
Unidade de Interface do Contador M12,  Gabinete Baixo,  Gabinete 
Médio,  Gabinete Alto,  Cartão de Impressão Direta de Câmera Tipo 
M13,  Unidade de Conexão do Fax Tipo M13,  Impressão Direta de 
XPS Tipo 13 Opcional,  Placa de interface IEEE 1284 Tipo A,  Unidade 
de Interface IEEE 802.11 a/b/g/n Tipo M2,  Servidor de Dispositivo USB 
opcional Tipo M12,  Unidade de Segurança de Dados da Cópia Tipo G,  
Unidade de Segurança por Sobregravação de Dados (DOSS) Tipo I,  
Conversor de Formato de Arquivo Tipo E,  Pacote de Fontes Unicode 
para SAP 1 Licença,  Leitor de Cartão NFC Tipo M13,  Unidade OCR 
Tipo M13,  HotSpot Embutido Tipo S, Teclado Externo USB 

Segurança 
Autenticação do Usuário da Rede,  Filtragem de Endereço IP,  Sobre-
gravação de Dados do HD,  Criptografia do HD,  Segurança de 
Proteção da Cópia,  Impressão Segura,  Impressão Segura Criptografa-
da,  Modo PDF Criptografado:  PDF Assinado Digitalmente, Sec, 
SSL/TLS, SNMPv3, SMTP sobre SSL,  Segurança para IEEE 802.11i/w,  
IPv6, Segurança da Camada de Transporte (TLS) 

Garantia 
O Ricoh MP C306 tem garantia contra defeitos pelo período de um 
ano a partir da data de compra. Os suprimentos têm garantia por um 
período de 90 dias a partir da data da compra. Para maiores detalhes, 
consulte o documento de garantia que acompanha o produto. 

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns recursos 
podem necessitar outros opcionais. 

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças 
e suprimentos originais Ricoh. 

Especificações Gerais 
Configurações  De Mesa 
Elemeneto de Digitali-
zação  

Digitalização sólida unidimensional 
colorida via CCD 

Processo de Impressão  Sistema de transferência eletrostática a 
seco, com revelação a duplo componente; 
método de 4 cilindros 

Memória do Equipa-
mento  

2 GB de RAM 

Velocidade (Carta)  31 ppm em PB e em Cores 
Tempo de Primeira 
Cópia (Carta)  

PB --- 7,2 segundos; Cores --- 11 segundos 

Tempo de Recupera-
ção até Pronta para 
Imprimir  

Menos de 30 segundos --- Modo Rápido  

 Menos de 60 segs --- Modo Normal  
 (a partir do Interruptor Principal Ligado)  
 Menos de 10 segs. (do Modo Repouso) 
Resolução da Cópia  600 x 600 dpi 
Ajuste de Exposição  Manual e automático 
Cópias Contínuas  Até 99 
Alimentador de 

Originais (Padrão) 
(ARDF) 

Alimentador Recirculador Automático de 
Originais  

Capacidade de Originais  50 folhas (ARDF) 
Tamanhos de Papel  Bandeja Padrão: A5 (meio-Carta) a Carta  
 Bandejas Opconais: A5 (meio-Carta) a Ofício  
 Bandeja de Alimentação Manual: A5 

(meio-Carta) a Ofício  
 Unidade Duplex: A5 (meio-Carta) a Ofício 
Gramaturas do Papel  Bandejas Padrão: 60 a 163 g/m²  
 Bandejas Opcionais: 60 a 163 g/m²  
 Bandeja de Alimentação Manual: 60 a 220 

g/m²  
 Unidade Duplex: 60 a 163 g/m² 
Vidro de exposição  Até Ofício 
Capacidade de Entrada  Padrão:250 flhs + Bandeja manual 100 flhs  
 Opcionais: 500 folhas x 1 ou 2 Bandejas 
 Máxima: 1.350 folhas 
Capacidade de Saída  Padrão: 100 folhas  
 Opcionais: 250 folhas (total) com Bandeja 

de 1 Escaninho 
Tipos de Papel  Comum, Reciclado, Colorido, Papel 

Timbrado, Pré-impresso, de Resma, 
Cartão, Especial, Revestido, À prova 
d água, Copiado no Verso, Meio Espesso,  
Espesso, Transparências*, Envelopes* 
Etiquetas* 

Duplex Automático  Padrão 
Zoom  25% a 400% em incrementos de 1% 
Ampliações e Reduções 

Pré-definidas 

65%, 78%, 200%  

Dimensões (L x P x A)  510 x 588 x 505 mm --- incluindo o ARDF e 
o Painel de Operação 

Peso  45 kg. 
Energia Elétrica  120V, 60Hz, 15A 
Consumo de Energia  Menos de 1,3KW (máx.);  

1W (Modo Repouso) 
TEC**  1,2 kWh/semana 
Recursos Padrão  Servidor de Documentos,  , Cópia 

de Posteres, Cópia de Cédula de ID, Troca 
Automática de Bandeja, Início Automático, 
Temporizador de Desligamento Automáti-
co, Temporizador de Economia de Energia, 
Ajuste do Equilíbrio de Cores, Programa de 
Equilíbrio de Cores, Calibragem Automáti-
ca de Cores, Combinar Cópia, Alceamento 
Eletrônico, Modo Foto, Cópias em Série, 
Programas de Trabalho, Códigos de 
Usuário (1.000), Tela Simplificada, Botão 
de Login/Logout, Indicador Ecológico 

*Somente Bandeja de Alimentação Manual. 
**Consumo Típico de Eletricidade pelo programa ENERGY STAR.

 

  

 

  

Especificações da Impressora 
CPU  RM7035C --- 533MHz 

Capacidade de 
Memória  

2 GB 

Unid. Disco Rígido  320 GB 

Linguagens de  Padrão: PCL5c/6, Adobe® Genuíno  

Descrição de  PostScript® Impressão Direta de PDF   

Página Opcionais: Impressão Direta de XPS, PictBrid-
ge  

Resolução Máxima 
de Impressão 

1200 x 1200 dpi  

Interfaces Padrão  Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-
T), USB 2.0 (Tipos A e B), entrada para SD 

Interfaces Opcionais  Rede Local Sem Fio IEEE 802.11a/b/g/n e IEEE 
1284/ECP 

Protocolos de Rede  TCP/IP (IPv4, IPv6) 

Sistemas Operacio- Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003  

nais de Rede  Server 2003R2/Server 2008/Server 
2008R2/Server 2012/Server 2012R2; UNIX 
Filtros para Sun Solaris 9/10; HP-UX 
11.x/11iv2/11iv3; Red Hat® Linux Enterprise 
V4, V5, V6; SCO OpenServer 5.0.7/6.0; IBM 
AIX Version 5L, 5.3, 6.1, 7.1; SAP R/3, 3.x ou 
posterior, mySAP, ERP2004 ou posterior; Mac 
OSX 10.7 ou posterior, Citrix® Presentation 
Server 4.5/XenApp 5.0, 6.0, 6.5; IBM iSeries 
AS/400  

Utilitários  @Remote, SmartDeviceMonitor for Admin e 
Client, Web SmartDeviceMonitor, Web Image 
Monitor 

Outros Recursos da 
Impressora  

Impressão Direta de Mídia  (Impressão por 
USB/SD), Impressão de Amostra/Locked/ 
Retida/Programada/Armazenada, Impres-são 
de Página Separadora, Impressão de Pôster, 
Controle de Cópias Não Autoriza-das, ID de 
Usuário  Código de Usuário, Código de 
Classificação, Layout (N-em-Uma,)  Marca 

, Alcear, Simulação CLP, Suporte a 
Bonjour, Impressão Direta de PDF, Suporte ao 
Windows Active Directory, Suporte a DDNS, 
Adoção de Fonte PCL Residente, Driver 
Universal, Impressora WS, Suporte a 1200 
dpi, Suporte a XPS, Avanço Automático de 
Trabalho, Email-para-Impressão: PictBridge 

Especificações do Scanner 
Velocidade de 

Digitalização  
32 ipm a 200 dpi em Cores e PB Simplex 

Resolução de 
Digitalização  

100 a 600 dpi 

Área de  Principal: 216 mm  

Digitalização  Subdigitalização: 356 mm 

Método de Compres-
são  

PB: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de 
Cinzas; Em Cores: JPEG  

Modo de Digitaliza-
ção  

PB: Texto, Texto/Traço, Texto/Foto, Foto, 
Escala de cinzas  

 em Cores: Texto/Foto, Foto Brilhante,  
Seleção Automática de Cor por padrão 

Interfaces Padrão  Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-
T), USB Tipo A e B e Cartão SD 

Interfaces Opcionais  Rede Local sem Fio IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 
1284/ECP 

Formatos de 
Arquivos  

TIFF de Página Única/Multipágina,  
PDF de Página Única/Multipágina,  
PDF Alta Compressão de Página Úni-
ca/Multipágina, PDF/A Multipágina e JPEG 
Página Única; 

Modos de Digitali-
zação Suportados  

Digitalizar-para-Email (POP, SMTP, TCP/IP);  
Digitalizar-para-Pasta (SMB/FTP);  
Digitalização TWAIN de Rede;  
Digitalizar-para-Mídia (USB/SD) 

Recursos Padrão  Scanner WS, Digitalizar para Email/SMB/ 
FTP/URL, Nomear Arquivo Digitalizado, 
Seleção do Tipo de Arquivo Digitalizado, 
Suporte a LDAP, Pré-visualização Antes da 
Transmissão, Criptografia de PDF, Envio com 
Eliminação de Cor, Digitalização TWAIN, 
Envio Universal, PDF/PDF Assinado digital-
mente/PDF/A, Gestão Distribuída de Digitali-
zação 
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