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Even snel als betrouwbaar

Op zoek naar een robuuste, prestatiegerichte oplossing? Reken dan op de Ricoh SP 8400DN voor een

compleet nieuwe workflow. Deze A3 zwart-wit printer met verschillende afwerkingsopties drukt 60

pagina's per minuut af en is ideaal als u niet de tijd heeft om op uw printwerk te zitten wachten. U heeft

de eerste pagina namelijk al binnen 2,2 seconden in handen. De SP 8400DN maakt het verschil. Dit is

onze eerste zwart-wit printer met Smart Operation Panel: een scherm met een diameter van 10,1 inch dat

op een tablet lijkt en het werk een stuk vlotter maakt.

Bestendige printer, speciaal ontwikkeld voor constant gebruik; snel en betrouwbaar met 60 pagina's per minuut

Eenvoudig en intuïtief te bedienen dankzij het Smart Operation Panel van 10,1 inch met touchscreenfunctionaliteit

Uitgerust met een krachtige controller voor afdrukken op volle snelheid, zelfs bij de meest complexe afdruktaken

Veelzijdige en compacte printer met verschillende afwerkingsfuncties die toch weinig ruimte inneemt

Milieuvriendelijk, met de laagste TEC-waarde in zijn klasse



De ideale oplossing

Snel, krachtig en betrouwbaar

Deze A3-krachtpatser drukt 60 pagina's per minuut af, waarvan de
eerste al na 2,2 seconden klaar is. Bij spoedjes kunt u dus steeds
weer rekenen op deze betrouwbare zwart-wit printer. Deze is dan
ook perfect te gebruiken in diverse bedrijfskritische omgevingen.

Doe meer, maar dan slimmer

Uw workflow loopt gesmeerder dankzij ons Smart Operation Panel,
waarop slimme apps draaien die de functionaliteit van uw printer
uitbreiden. Dit slimme bedieningspaneel kan zelfs de meest
complexe afdruktaken aan. Via de browser op het scherm opent u
uw documenten vanuit de cloud om ze eenvoudig en snel te
bekijken en af te drukken.

Hogere uitvoer en toch milieuvriendelijk 

De milieuvriendelijke functies werken kostenverlagend en zorgen
voor verduurzaming zonder negatieve gevolgen voor uw
productiviteit. De printer verbruikt bovendien weinig stroom, voldoet
aan de strenge eisen van het BAM en heeft een lage totale TEC-
waarde. De printer voldoet hierdoor aan milieudoelen en levert u
bovendien kostenbesparingen op.

Meer opties en hogere uitvoer 

De SP 8400DN is standaard uitgerust met een papiercapaciteit van
1200 vellen, die kan worden uitgebreid tot 4700 vellen. U kunt er
zelfs mee afdrukken op stevig papier van 300 g/m². De printer
bevat ook verschillende finishers, een optie voor nietloos hechten
en een interne vouweenheid. En dat allemaal in zo'n compact
apparaat.



SP 8400DN
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Technologie: Laser
Opwarmtijd: 21 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: 2,2 seconden
Afdruksnelheid: A4: 60 pagina's per minuut
CPU: 1,46 GHz
Geheugen: Standaard: 2 GB
Harde schijf (optie): 320 GB (codering/Data Overwrite

Security Unit)
Bedrijfscyclus: 300.000 afdrukken per maand
Dubbelzijdig: Ja
Afmetingen (B x D x H): 587 x 653 x 720 mm
Gewicht: Basismodel: 57 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

PRINTER

RAM: Standaard: 2 GB
Maximum: 2 GB

Harde schijf: Maximum: 320 GB (optie)
Printertaal: Standaard: PCL5e, RPCS, PCL6(XL),

PDF, PostScript® 3™ (emulatie),
Mediaprint (JPEG/TIFF)
Optie: authentieke Adobe®
PostScript® 3™, XPS, IPDS, PDF
Direct vanuit Adobe®

Afdrukresolutie: 1200 x 1200 dpi
Lettertypen: PCL (93 lettertypen), PS3 (emulatie)

(TrueType: 93 lettertypen)
Interface: Standaard: Ethernet 10 base-T/100

base-TX/1000 base-T
Optie: USB 2.0, Bidirectioneel IEEE
1284, draadloos LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), USB-server voor
tweede netwerkinterface

Netwerkprotocol: TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows®-omgevingen: Windows® 8.1, Windows® Server

2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2, Windows® Server
2016

Mac OS-omgevingen: Macintosh OS X versie 10.9 of later
UNIX-omgevingen: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10

HP-UX: 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L versie 5.3, 5L versie 6.1,
5L versie 7.1

SAP® R/3®-omgevingen: SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® of later)

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: Standaard papierlade(n): A3, A4, A5,
A6, B4, B5, B6
Handinvoer: A3, A4, A5, A6, B4, B5,
B6

Papierinvoercapaciteit: Maximum: 4700 vellen
Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 4000 vellen
Papiergewicht: Standaard papierlade(n): 60 - 300 g/m²

Handinvoer: 52 - 300 g/m²
Duplexlade: 52 - 256 g/m²
- g/m²

BEVEILIGING

Verificatie: Windows®-verificatie, LDAP-verificatie,
basisverificatie,
gebruikerscodeverificatie, 802.1.x-
verificatie via kabel

Netwerkbeveiliging: Poorten en protocollen
in-/uitschakelen, SSL-ondersteuning,
SNMPv3-ondersteuning

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximaal: 1,78 kW
Gereed (modus): 43,4 W of minder
Slaapstand: Minder dan 0,89 W
Elektriciteitsverbruik (TEC)*: 0,78 kWh

* Het is een referentiewaarde die
gebaseerd is op de ENERGY
STAR ver.3.0-testmethode.

OPTIES

Papierlade van 2 x 550 vellen, bulklade (LCT) van 2000 vellen, zijbulklade
van 1500 vellen, brugmodule, hybride finisher voor 1000 vellen, finisher
voor 3000 vellen met nietcapaciteit van 50 vellen, 4-vaks mailbox,
onderzetkast, harde schijf (320 GB), draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
USB-apparaatserver, authentieke Adobe ®PostScript®3™, IPDS-eenheid,
rechtstreeks afdrukken via XPS, NFC-kaartlezer, interne
multivouweenheid, statuslamp

VERBRUIKSARTIKELEN

Tonercapaciteit: Zwart: 51.000 afdrukken
Gemeten tonerrendement

Gemeten tonerrendement in
overeenstemming met ISO/IEC
19752

Print Speed

4700

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001-, ISO14001- en
ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of
productnamen zijn
handelsmerken van hun
bijbehorende eigenaren.
Specificaties en uiterlijke
vormgeving kunnen worden
gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
De kleur van het feitelijke
product kan afwijken van de
kleur die is afgebeeld in de
brochure. De afbeeldingen in
deze brochure zijn geen
echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Alle rechten
voorbehouden. Deze
brochure, de inhoud en/of lay-
out ervan mogen niet worden
gewijzigd en/of aangepast,
gedeeltelijk of volledig worden
gekopieerd en/of in andere
werken worden opgenomen
zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Ricoh Europe PLC.www.ricoh.nl


