
Produção flexível e econômica de documentos



Alto desempenho a um custo reduzido

Imprimir grandes volumes à velocidade máxima e a custo reduzido? Nós tornamos isso possível. O
Priport™DX 3343 produz impressões de qualidade, permitindo-lhe controlar a produção e o orçamento.
Integre-o na sua rede ou use-o como uma impressora extra rápida. Com manuseio de papel flexível e de
fácil utilização, nosso duplicador digital destina-se a melhorar o seu fluxo de trabalho.

Produtividade excelente: 130 ppm.

Altos volumes, baixo custo.

Scanner/alimentador de papel A3.

Operação de fácil utilização.

Opcionais de gestão e de rede.

Funcionalidades avançadas
PRODUTIVO

A primeira impressão do DX 3343 está pronta em 34 segundos (37 com ADF). A 130 páginas por
minuto, até mesmo os trabalhos de impressão mais extensos estão prontos em pouco tempo. Os

vários tipos de papel não constituem um problema: a função de repetição da alimentação de papel

assegura uma produtividade contínua. Uma controladora opcional transforma o equipamento em uma

impressora de alta velocidade.

ECONÔMICO

Os custos de impressão ficam mais baixos quanto mais se imprime com um máster.

Contas de energia elétrica mais baixas com a função desligamento automático do equipamento.

Menos custos de papel com a redução de documentos A3 para formato A4.

VALOR AGREGADO

Suporte a papel A3 com modo de alimentação de papel A3.

Melhor qualidade com modo fino e modo traço a lápis.

Limpeza automática das digitalizações de livros com apagar automático do centro/margens.

FÁCIL UTILIZAÇÃO

O DX 3343 foi concebido com recursos extremamente fáceis de usar. Para assegurar que a 
sequência de produção de máster e de impressão esteja sempre correta, é utilizada uma única tecla

de iniciar. O conforto do usuário é garantido ainda mais com a fácil remoção do máster e a fácil

manutenção. Caso ocorra algum atolamento, sua localização será apresentada no LCD do

equipamento.



BENEFÍCIOS ECOLÓGICOS

Um duplicador digital gasta menos energia elétrica que outros tipos de impressoras: sua tecnologia não

requer aquecimento. Qual é a vantagem? É uma tecnologia que respeita o meio o ambiente e o seu bolso.

Além disso, a operação do DX 3343 produz o mínimo de pó e ruído. O seu ambiente de trabalho permanece
limpo e silencioso.

MONITORAÇÃO DAS DESPESAS DE IMPRESSÃO

Qual o nível de eficácia do seu fluxo de trabalho? Quais são exatamente suas despesas de impressão?

Verifique as informações e controle a utilização do equipamento através do @Remote. O sistema permite-

lhe determinar os padrões de consumo de forma precisa e ajustá-los onde for necessário. Os contadores

estão sempre visíveis e são atualizados automaticamente. Você pode alocar custos por departamento.

INTEGRAÇÃO PERFEITA

Para melhorar o seu fluxo de trabalho, incorpore o DX 3343 à sua rede local. O equipamento pode ser
expandido com uma controladora de rede RPCS™. Os serviços de rede incluem o Web Image Monitor, 
o SmartDeviceMonitor™ e o DeskTopBinder™. Você poderá monitorar os trabalhos e configurações de
impressão dos vários equipamentos que estiver utilizando.



Certificação ISO9001 e ISO14001

Todos as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos
proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio.
A cor do produto real pode variar da cor apresentada no folheto. As imagens neste folheto
não são fotografias verdadeiras, podendo existir ligeiras diferenças de detalhes.

Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc. Todos os direitos reservados. Este folheto, 
o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados
em parte ou no seu todo e/ ou incorporados noutros trabalhos, sem a prévia autorização
por escrito da Ricoh Latin America, Inc.

www.ricoh-latinamerica.com

GERAL

Tipo: Digital, de mesa
Processo de impressão: Sistema rolo de pressão, sistema de um

cilindro completamente automático
Originais: Folhas/livros
Formato do original: Vidro de exposição: Máximo 297 x 432 mm

ADF (Alimentador Automático de
Originais): Mínimo: 105 x 128 mm
Máximo 297 x 432 mm

Formato do papel de impressão: Mínimo: 90 x 140 mm
Máximo: 297 x 420 mm (modo
alimentação de papel A3)

Gramatura do papel de impressão: 47 a 209 g/m²
Modo de alimentação de papel A3: DX 3343:
57 a 157 g/m²

Área de impressão: 210 x 288 mm (cilindro A4)
250 x 355 mm (cilindro B4)

Velocidade de impressão: 80 - 100 - 130 folhas por minuto (3 passos)
Modo de alimentação de papel A3: 80 folhas
por minuto

Velocidade da primeira impressão: Inferior a 34 segundos (A4)
Resolução: 300 dpi (Modo fino: 300 x 400 dpi)
Modos de imagem: Texto, foto, texto/foto (separação

automática), traço claro, traço lápis
Posição da imagem: Vertical: ± 10 mm

Horizontal: ± 10 mm
Modo alimentação de papel A3: Vertical:
-20/-10 mm fixo
Horizontal: Fixo

Escalas de reprodução: 4 reduções: 71, 82, 87, 93%
3 ampliações: 115, 122, 141%

Impressão em cores: Através da substituição do cilindro de cor
Capacidade da bandeja de
alimentação de papel:

1000 folhas (80 g/m²)

Capacidade da bandeja de saída: 1000 folhas (80 g/m²)
Modo de alimentação de papel A3: 500 folhas
(80 g/m²)

Fonte de alimentação: 110-120 V, 50-60 Hz
Consumo de energia: Máximo: Produção de máster: 210 W

Impressão: 185 W (a 130 folhas por minuto)
Modo economia de energia: Inferior a 7,6 W

Dimensões (L x P x A): Com a cobertura do vidro de exposição: 1224 x 681
x 633 mm
Com ADF: 1224 x 681 x 686 mm

Peso: Com a cobertura do vidro de exposição: 71 kg
Com ADF: 76 kg

FUNCIONALIDADES DE VALOR AGREGADO

Combinar dois originais, repetição de imagem, intervalo de alimentação,
apagar margem, ciclo automático, código de usuário, correção de fundo
automática, modo detalhe, modo desligar automático, modo programação,
modo classe/memória, modo econômico, modo segurança, modo economia de
energia, impressão de cores simples com as unidades de cilindros de cores opcionais

OPCIONAIS

Controladora de impressora VC-20
Impressora pela Controladora de rede - Tipo 4545A - Prevista para julho de 2010
Cobertura do vidro de exposição
Alimentador automático de originais - Tipo 20
Cilindro de cor Tipo 20 Ofício/Tipo 20 B4
Aplicador de fita
Gabinete

SUPRIMENTOS

Máster para DX 3343 (260 másteres B4/rolo)
Tinta preta (600 ml/cartucho)
Tintas de cor tipo II (600 ml/cartucho): vermelho, azul, amarelo, verde, púrpura,
azul marinho, castanho, marron, laranja, verde azulada
Aplicador de fita

A Ricoh concebeu estes produtos para cumprirem com as diretrizes EC ENERGY
STAR relativamente à eficiência energética.

Para saber mais sobre modelos, opcionais e software disponíveis, consulte a Ricoh.


