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GELJET™ : kolorowe urządzenie
wielozadaniowe

Możliwość wykorzystania koloru, tam gdzie jest najbardziej potrzebny. Teraz jest to możliwe z
nowym innowacyjnym urządzeniem wielofunkcyjnym GELJET™ firmy Ricoh. Zarówno w domu
jak i środowisku detalicznym oraz biurowym urządzenia Aficio SG 3100SNw/SG 3110SFNw
zapewniają szybkie kolorowe kopiowanie, drukowanie, skanowanie i faksowanie (SG
3110SFNw). Dostęp z przodu urządzenia, małe wymiary i bezprzewodowa łączność z WiFi
sprawiają, że jest to proste w obsłudze urządzenie.

Oszczędność miejsca
Te kompaktowe urządzenia wielofunkcyjne oszczędzają miejsce zarówno
w środowisku detalicznym jaki i biurowym. Wszystko jest łatwo dostępne z
przodu urządzenia, dzięki czemu można je postawić nawet w
najmniejszym pomieszczeniu.

Wszechstronna sieć
Urządzenia wielofunkcyjne GELJET™ oferują zwiększone możliwości
sieciowe. Standardowe połączenie WiFi, umożliwia łatwe drukowanie,
które byłoby niemożliwe za pomocą kabli. Te innowacyjne urządzenia
wielofunkcyjne są również kompatybilne z IPv6, jak również środowiskami
z wykorzystaniem wielu systemów operacyjnych w tym 64bit Windows i
Mac OS X.

Unikalny tryb ECOnomy Color
W trybie ECOnomy Color, GELJET rozróżnia tekst i obrazy – tekst 
wydrukowany jest na czarno, podczas gdy nasycenie obrazu 
zredukowana jest o połowę. Otrzymujesz dobrej jakości dokumenty 
kolorowe w cenie mono.



Uproszczenie codziennych zadań.
Wysoka wydajność

Pobierz szybko wydruki dzięki szerokiej głowicy drukującej. Drukowanie i
kopiowanie z prędkością do 29 stron/minutę. Szybkie skanowanie wielu
dokumentów. Dodatkowe korzyści to kaseta dużej pojemności i faks Super G3 w
urządzeniu SG 3110SFNw.

Prosta obsługa

Uproszczenie codziennych zadań za pomocą prostego w użyciu panela
operatorskiego w urządzeniach SG 3100SNw/SG 3110SFNw. Za pomocą
"jednego dotknięcia" przycisku możesz spersonalizować rutynowe zadania.
Dostęp z przodu urządzenia umożliwia szybkie załadowanie papieru i wymianę
pojemników z żelem bez przenoszenia urządzenia wielofunkcyjnego.

Wysoka jakość na miejscu

Wykonaj profesjonalnie wyglądające dokumenty. Możliwość drukowania z 
szeroką gamą rozmiarów i gramatur papieru, aż do 256 g/m², za pomocą 
opcjonalnej tacy ręcznej. Szybkie schnięcie Liquid ™ Gel pozwala na jasne, 
wyraźne wydruki do 3600 x 1200 dpi, a także szybkie dwustronne drukowanie.

Bezpieczne dla środowiska

Część elementów urządzenia wykonanych jest z materiałów pochodzących z 
recyklingu, część z tworzyw sztucznych na bazie roślin a część z nietoksycznych 
materiałów, a dodatkowo funkcje oszczędzania energii, pokazują, że urządzenia 
GELJETS odzwierciedlają zaangażowanie firmy Ricoh w ochronę środowiska. 
Są one również zgodne z najnowszymi międzynarodowymi standardami Energy 
Star i Blue Angel (BAM).



SG 3100SNW/ SG 3110SFNW
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania: 35 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

Pełnokolorowe: 6,5 sekundy
Mono: 5,5 sekundy

Prędkość wydruku ciągłego: Pełnokolorowe: 29 stron na minutę
Mono: 29 stron na minutę

Prędkość ISO: Pełnokolorowe: 12 stron na minutę
Mono: 12 stron na minutę

Pamięć: Maksymalnie: 64/128 MB
Cykl duty: 10 000 wydruków miesięcznie
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 399 x 436,5 x 329,5 mm
Waga: 15,3 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne: Do 99 kopii
Rozdzielczość: 300 dpi, 300 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki: Standardowo: PCL5c, PCL6, RPCS
Rozdzielczość drukowania: Maksymalnie: 3 600 x 1 200 dpi
Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa

10 base-T/100 base-TX,
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11b/g/n)

Protokół sieciowy: TCP/IP: IP v4, IP v6, IPSec
Ipsec
Protokół drukowania: LPD/RAW (Port
9100)IPP(SSL)IPP1.0-2.1

Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X v10.5 lub nowszy

SKANER

Rozdzielczość: TWAIN: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału: A4
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN

FAKS

Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3
Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps
Faks internetowy
LAN Fax

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 250 arkuszy

Maksymalnie: 850 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Standardowo: 100 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: 60 -

163 g/m²
Opcjonalna kaseta na papier: 60 - 105
g/m²
Taca ręczna: 60 - 256 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Tryb pracy: 29,68/29,49 W
Tryb oszczędzania energii: 3,1/4,2 W

OPROGRAMOWANIE

Opcjonalnie: SmartDeviceMonitor® for Admin/Client,
DeskTopBinder™ Lite, Remote
Communication Gate S Pro

OPCJE

2 x 250-arkuszowa kaseta na papier, Wieloarkuszowa taca ręczna

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność kartridża żelowego
(wydajność normalna):

Czarny: 2 500 wydruków
Cyjan: 2 200 wydruków
Magenta: 2 200 wydruków
Żółty: 2 200 wydruków

Prędkość drukowania zależy od rodzaju dokumentu.
Ciągła prędkość wyjściowa bazuje na sterowniku RPCS (tryb dużej
prędkości). Prędkość ISO bazuje na sterowniku RPCS (dane
referencyjne).
Metoda pomiaru wydajności: ISO/IEC 24711. Dostępne są również
tonery o niższej wydajności (600 arkuszy). Język drukarki PCL5c +
PCL6 jest dostępny tylko dla SG 3110SFNw.
W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

Certyfikat ISO9001, certyfikat
ISO14001, certyfikat
ISO27001
Wszystkie marki i/lub produkty
są nazwami handlowymi ich
właścicieli. Specyfikacja i
wygląd zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w broszurze.
Zdjęcia w broszurze nie są
prawdziwymi fotografiami i w
wyglądzie mogą pojawić się
niewielkie różnice.
Copyright © 2012 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adoptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.
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