
Vysoká produktivita, šetrné k životnímu prostředí
Lákavá pořizovací cena a nízké náklady na vlastnictví, tiskárna  
SP 3600DN a multifunkce SP 3600SF / 3610SF jsou ideální zařízení  
pro kanceláře produkující menší objemy výstupů, které ale hledají ekono-
mické zařízení. Zařízení se kromě toho mohou pochlubit také malými roz-
měry, krátkým zahřívacím časem a rychlostí tisku až 30 stran za minutu 
(při duplexním tisku je rychlost 15 stran za minutu). 
Obsluha i údržba je snadná, zařízení umí potiskovat standardní, tenký 
a silný papír s rozpětím gramáže 52 - 162 g/m2 a také si poradí s po-
tahovaným papírem i tiskem vizitek. Zásobník papíru, který je obsažen 
v základní konfiguraci má kapacitu 250 listů, volitelný zásobník pak má 
kapacitu dalších 500 listů. 

• Nízká pořizovací cena
• Nízké provozní náklady
• Nízká spotřeba el. energie
• Malé rozměry
• Jednoduchá obsluha

Jednoduchá obsluha
Řada zařízení SP 3600 / SP 3610 byla vyrobena s ohledem na jedno-
duchost obsluhy. 4-řádkový LCD displej poskytuje přehledné informace 
o stavu zařízení. Dalším prvkem, který přispívá k jednoduché obsluze 
zařízení, je pohodlný úchop zásobníku papíru. 

Ekonomický provoz
Zařízení jsou díky dostupné pořizovací ceně a nízkým provozním nákla-
dům ideální pro úsporné kanceláře. Hodnota typické spotřeby (TEC) je 
1,4 kWh a patří tak k nejnižším v tomto segmentu. 

Malé rozměry
Díky využití LED tiskové hlavy, která zabere méně místa, než běžná lase-
rová tisková hlava, jsou zařízení opravdu kompaktní. Zařízení je tak díky 
tomu, že zaberou málo místa, možno nainstalovat téměř kdekoliv.

Ekologie
Filozofií RIcohu je poskytovat výkonná zařízení, která minimálně zatěžují 
životní prostředí. Díky režimu spánku a ekologickému režimu jsou spo-
třeba elektrické energie a emise CO2 omezeny na minimum. Při výrobě 
jsou využívány recyklované díly a bio plasty. Spotřeba energie je navíc 
nejnižší ve své třídě a také lze spravovat spotřebu toneru a papíru. 
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OBECNÉ
Technologie:  LED
Čas zahřívání:  14/19 sekund
Čas prvního výstupu:   6,5 sekund
Rychlost tisku:  30 str.min.
Paměť: standard:  256/512 MB
Jednorázové zatížení:  50000 str. / měs.
Duplex:  Ano 
Rozměry (šxhxv):  370 x 392 x 268 mm
 400 x 392 x 406 mm
Váha: 14,5/19 kg
Napájení:  220-240 V, 50/60 Hz
Příkon:   Max. 989/1006 W
 Úsporný režim: 1 W

KOPÍRKA
Kopírovací proces:  elektrofotografický tisk
Nastavení počtu kopií:  až 99 kopií
Rozlišení:  600x600 dpi
Zoom:  25 – 400% v 1% krocích

TISKÁRNA
Tiskové ovladače:  Standard: 
 PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Tiskové rozlišení:  300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 
 1200x1200 dpi
Fonty:  PCL (45 fontů, Mezinárodní fonty:  
 13 Intellifonts), PS3 (136 fontů)
Rozhraní:  Standard:  
 USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX,  
 Gigabit Ethernet (pouze SP 3600SF/3610SF)
 Volitelně:
  Wireless LAN - IEEE 802.11a/b/g/n  
 (pouze SP 3600SF/3610SF)
Síťové protokoly:  TCP/IP 
Prostředí Windows:  Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1,  
 Windows® Server 2003, 2008,  
 2008R2, 2012, 2012R2
Prostředí Mac OS:  Macintosh OS X Native v10.6 a novější

SKENER
Rychlost skenování:  barevně: max. 6 originálů/min.
       černobíle: max. 20 originálů/min.
Rozlišení:  Standard: 100/200/300/400/600 dpi
     Výchozí: 200 dpi
Max. velikost originálu:  A4
Ovladače:  síťový TWAIN
Scan do/na:  e-mailu, USB, SMB, FTP 

PAPÍR
Doporučené formáty:  A4, A5, A6, B5, B6
Vstupní kapacita:    Standard: 350 listů
      Max. 850 listů
Výstupní kapacita:  Max. 125 listů
Gramáž papíru:  52-162 g/m2  
 (všechny zásobníky i duplex)
Média:  obyčejný papír, středně silný  
 papír, silný papír, recyklovaný papír,  
 barevný papír, hlavičkový papír,  
 předtištěný papír, tenký papír, štítky,  
 obálky, folie

PŘÍSLUŠENSTVÍ
zásobník papíru 1x250 listů, zásobník papíru 1x500 listů,  
Wi-Fi (pouze pro SP 3600SF/3610SF)
 
 
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Startovací kazeta:  1500 stran
Válec:  20 000 stran
Tonerová kazeta: standardní výtěžnost: 3000 stran
 vysoká výtěžnost: 6000 stran

Metoda měření výtěžnosti spotřebního materiálu ISO/IEC 19752.
Pro informace o dostupnosti modelů a software  

kontaktujte nejbližšího dodavatele Ricoh.
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