
Alto desempenho com simplicidade de operação 



Velocidade, produtividade e baixo TCO

Fáceis de usar, ecológicas e econômicas,  nossas impressoras suportam as necessidades de impressão 
de escritórios atarefados, mas com orçamentos reduzidos. Você desfrutará de expressivas velocidades
de impressão, duplex automático, excelente manuseio de papel e os mais recentes recursos de segurança.
Para grandes grupos de trabalho, nossos equipamentos de design compacto podem ir de modelos de mesa
compactos a poderosos modelos de chão, equipados com cinco bandejas. Os benefícios incluem:

Alta velocidade para maximizar a produtividade
Facilidade de operação
Segurança de dados embutida
Rapidez de instalação 
Custo Total de Propriedade (TCO) mais baixo

AUMENTE A SUA PRODUTIVIDADE

O rápido processador da CPU garante que suas impressoras entrem em ação sem demora. A impressão 
da primeira página leva 7,5 segundos e a impressão contínua é a 45/50 ppm em A4 ou 47/52 em Carta. 
O fácil manuseio de papel poupa tempo e facilita o trabalho no escritório. A expressiva capacidade de 650 folhas
de papel também pode ser expandida para até 2.850 folhas, aumentando ainda mais a produtividade.

CRIE ESPAÇO E REDUZA ESFORÇO

Nossas impressoras podem ser expandidas de modelos de mesa a modelos de chão de alta capacidade, 
para maximizar o precioso espaço de trabalho em um escritório pequeno. A instalação e a operação são 
simples e intuitivas. Os equipamentos detectam automaticamente o formato do papel e suportam gramaturas
que vão de 52 g/m² a 220 g/m². A tela LCD de 4 linhas, de alta luminosidade, exibe a informação de forma 
clara, inclusive o estado do toner, para facilidade de utilização.

PROTEJA DADOS CONFIDENCIAIS

Um pacote completo de ferramentas de segurança padrão e opcionais mantém seus dados em segurança.
O opcional de bloqueio de impressão Enhanced Locked Print, impede que se tirem cópias até
que um número de ID pessoal - PIN - seja digitado. A utilização da impressora também pode ser restrita a 
grupos ou indivíduos aprovados. O conjunto de soluções cartão de ID e cartão de autenticação por presença
protegem dados pessoais. Além disso, é possível embutir marcas d'água na mídia, para impedir a cópia
não autorizada.



A MELHOR CONECTIVIDADE

Ambos os equipamentos permitem fácil conexão à sua rede, graças a uma instalação de driver simples 
e rápida. O suporte total ao  @Remote fornece suporte remoto em tempo real para monitoramento de 
desempenho e gestão de diagnóstico, aumentando, assim, a eficiência. O IPDS™ opcional agiliza seu 
fluxo de impressão, para suavizar o manuseio de documentos e baixar os custos de gerenciamento.

REDUZA SEUS CUSTOS

Nossas impressoras são concebidas para minimizar o TCO. De operação e manutenção fáceis, sua alta
capacidade de pico as coloca a seu dispor sempre que necessário. A impressão duplex é automática,
poupando papel. É possível também controlar os volumes de impressão, para evitar o uso excessivo e 
poupar custos.

PROTECÃO AMBIENTAL

A sustentabilidade é uma parte importante de nossos valores e influi em todas as áreas da nossa empresa,
da fabricação à distribuição, das instalações à reciclagem. Maximizar a eficiência é um compromisso firme,
tanto que ambas as impressoras estão em conformidade com os requisitos Energy Star e BAM. A impressão
duplex, a gestão de cotas, os cartuchos de toner Tudo-em-Um e o baixo consumo de energia também
contribuem para a economia de energia e a redução de despesas.



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 ocorrer ligeiras diferenças de detalhes.

Copyright © 2011 Ricoh Brasil S/A. Todos os direitos reservados. Este folheto, 

seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em
parte ou no seu todo e/ ou incorporados em outros trabalhos, sem a prévia autorização
por escrito da Ricoh Latin America, Inc.

www.ricoh.com.br

GERAL

Tecnologia: Leitura com feixe laser e impressão
eletrofotográfica, Cartucho de impressão
tudo-em-um

Velocidade de impressão
contínua:

45/50 ppm (A4), 47/52 ppm (Carta)

Tempo de aquecimento: 20/29 segundos ou menos
Velocidade da primeira impressão: 7,5 segundos ou menos
Dimensões (L x P x A): 411 x 435 x 400 mm
Peso: Inferior a 23 kg
Energia elétrica:                               120 a 127 V, 60 Hz, 11 A ou menos
Consumo de energia: Máximo: 1 400 W ou menos

Modo de poupança de energia: 5 W ou menos
Capacidade de pico de trabalho: 200.000 páginas por mês

CONTROLADORA

Processador: 533 MHz
Linguagem da impressora/
resolução:

PCL5e/6, Adobe PostScript 3, PDF, IPDS
(opcional)
Até 1.200 x 600 dpi (1 bit)

Memória: Padrão: 256/768 MB
Máximo: 768 MB

Drivers: PCL5e/6
PostScript3: Windows XP/Vista/7
Server 2003/2008
Mac OS 8.6 ou posterior
Mac OSX
IPDS (genuíno)

Fontes: PCL: 45 fontes + 13 fontes Internacionais
PostScript3: 136 fontes
IPDS: 108 fontes (opcional)

CONECTIVIDADE

Protocolo de rede: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Apple Talk,
Bonjour

Ambientes suportados: Windows XP/ Vista/Server 2003/2008 (32
bits, 64 bits)/7, Macintosh OS (v 8.6 ou
posterior), Novell Netware (v 6.5 ou
posterior), Unix (utilizando o filtro Ricoh para
Unix)

Interface: USB 2.0 (Tipos A e B)
Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

Padrão: DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for
Client, Font Manager 2000, Web Image
Monitor, Printer utility for Macintosh

Opcionais: SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting
Report Package, Remote Communication
Gate S Pro

MANUSEIO DE PAPEL

Capacidade de entrada de papel: Padrão: 1 bandeja de papel x 550 folhas
Bandeja de alimentação manual para 100
folhas
Máximo: 2.850 folhas

Capacidade de saída de papel: 500 folhas
Formato do papel: A6 a A4  / Meio-carta a Oficio / 98 x 216 mm a 

Gramatura do papel: Bandeja padrão: 52 a 220 g/m²
Bandeja de alimentação manual: 52 a 220 g/m²
Bandeja duplex: 60 a 163 g/m²

Tipos de papel: Bandeja padrão/opcional: Papel normal,
Papel reciclado, Papel de espessura média,
Papel grosso 1, Papel grosso 2, Papel grosso
3, Papel fino, Papel timbrado, Etiquetas, Papel
pré-impresso, Papel especial 1, Papel especial
2, Papel especial 3, Papel de cor
Bandeja de alimentação manual: Papel normal,
Papel de espessura média, Papel grosso 1,
Papel grosso 2, Papel grosso 3, Papel fino,
Papel timbrado, Papel de etiqueta, Papel
especial 1, Papel especial 2, Papel especial 3,
Papel pré-impresso, Papel de cor, Papel
reciclado, Transparência, Envelope

SUPRIMENTOS

Toner: Preto: 25.000 folhas

As Aficio™SP 5200DN/SP 5210DN são fornecidas com um kit inicial de
suprimentos com rendimento de 6.000 páginas.

OPCIONAIS

Opcionais internos: 256 MB de memória (SP 5200DN), 512 MB
de memória (SP 5200DN), Unidade de disco
rígido (SP 5200DN), Cartão VM (SP 5200DN),
Netware, Unidade IPDS, Placa Ethernet Gigabit,
IEEE802.11a/g, IEEE 1284

Opcionais externos: Unidade de alimentação de papel (TK1120),
Unidade de alimentação de papel (TK1130),

Para saber mais sobre modelos, opcionais e software disponíveis, consulte seu

Kit de Manutenção                          120.000 páginas

distribuidor Ricoh local.

140 x 356 mm




