



D U P L I C A D O R  D I G I T A L  

Priport DX 3340

Alto volume de impressão com economia e confiabilidade 
para seu exigente ambiente educacional.



Duplicador Priport DX 3340 da Ricoh
Ideal para administradores e professores preocupados com custos, o 
Duplicador Priport DX 3340 da Ricoh oferece alto volume de produção - 
até 130 páginas por minuto - juntamente com um design excepcionalmente
amigável e confiável, que permite produzir com grande rapidez uma
grande variedade de materiais para sala de aula, incluindo textos, testes,

Gaste Menos, Obtenha Mais
Com o Duplicador Priport DX 3340 da Ricoh você ganha uma solução com ótimo 
custo-benefício para impressão de alto volume, que proporcionará economia
por muito tempo, além da aquisição. Na verdade, o Duplicador Priport DX 3340
da Ricoh produz a um excelente custo - uma fração de centavo por cópia -
não encontrado em copiadoras ou impressoras comparáveis.

Facilidade de Operação 
O grande e bem iluminado painel de Cristal Líquido do Duplicador Priport DX 3340
da Ricoh transforma qualquer usuário em um profissional! Uma tecla de 
comando comutável inicia a impressão e a produção de máster, reduzindo os 
dispendiosos erros causados por pressionar a tecla errada. E, com um design 
voltado para maior acessibilidade e visibilidade, o Duplicador Priport DX 3340
da Ricoh segue as normas internacionais de acessibilidade e reabilitação.  

Com Cor É Melhor
Não há dúvida que a aplicação de cores nos documentos aumenta seu 
fator de legibilidade e com o Duplicador Priport DX 3340 da Ricoh aplicar cores
é um processo rápido e fácil.  Há cilindros de cores disponíveis para cada cor
do arco-íris - e para cada cor PMS®. Use seus cilindros de cores para criar
instantaneamente material de grande impacto para sala de aula, garantindo
a otimização da compreensão pelos alunos.

Conecte e Imprima
Instale a Controladora Embutida opcional e envie arquivos eletrônicos de seu 
PC com Windows diretamente para o Duplicador Priport DX 3340 da Ricoh. É uma
ótima maneira de incrementar a produtividade dos professores, reduzindo
ao mesmo tempo o custo da criação de originais em cópia.

Desempenho Versátil
Com o Duplicador Priport DX 3340 da Ricoh a cópia de livros abertos é mais fácil
e limpa do que nunca. Basta colocar o livro - até formato A3 - no vidro de 
exposição e apertar a tecla "Start". O Duplicador Priport DX 3340 da Ricoh aplica
automaticamente a função Centralização Automática/Apagar Bordas, que
elimina as incômodas sombras pretas de suas cópias. Além disso, o Duplicador
Priport DX 3340 da Ricoh imprime sobre virtualmente qualquer tipo de papel -
inclusive cartão, papel vegetal e até NCR. Seja qual for o trabalho, o
Duplicador Priport DX 3340 da Ricoh está à altura. Finalmente, com o trabalho
concluído, descartar os másteres esvaziando a exclusiva Caixa de Ejeção

Seu Parceiro em Soluções Ambientais
O Duplicador Priport DX 3340 da Ricoh respeita nosso compromisso de longa data,
de desenvolver soluções para escritório com as excelentes característica de
economia de suprimentos e de energia, incluindo a tecnologia de Início 
Instantâneo (sem pré-aquecimento), os modos Economia de Energia, Repouso
e Ozônio Zero. O Duplicador Priport DX 3340 da Ricoh atende às diretivas
ambientais RoHS e WEEE. E o consumo de energia pode ser mais reduzido ainda,
usando-se a função Desligamento Automático do Duplicador Priport DX 3340 da Ricoh,
que desliga o sistema após um período de tempo especificado pelo usuário.

Econômico, confiável e versátil… não há como errar, quando se escolhe o Duplicador
Priport DX 3340 da Ricoh para as necessidades de alto volume de produção.
Para mais informações sobre o Duplicador Priport DX 3340 da Ricoh, entre em contato
com sua autorizada Ricoh mais próxima.  

www.ricoh-latinamerica.com

Processo de Impressão	       Sistema de matriz em um cilindro, inteiramente automático
Velocidade de cópia	            Ajustável pelo Usuário: 80, 100, 130 cpm
Originais	                           Folha/Livro: Máx. A3, Min.104,14mm x 147,32mm
Tamanho do Papel	                Máx. 274,32mm x 396,24mm; Mín. 88,9mm x 139,7mm
Gramatura do Papel	              47 g/m2 Resma a 209,3 g/m2  Cartão    
Área de Impressão	                210,82mm x 355,6mm (baseado em cilindro Ofício) 
Margem da Borda de Entrada  5 mm +/- 3 mm
Posição da Imagem	            Vertical: +10 mm (0,4") [do painel de operação] min. 0,5 mm

(0,02") Horizontal: +10 mm (0,4") manual

Tempo da Primeira Cópia	       33 segundos (formato A4-Carta)
Modos de Imagem	              Texto; Foto; Separação Automática Texto/Foto, Matiz 
Densidade em Pixels	           300 dpi (Modo Fino: 300 x 400 dpi)
Cor do Ponto	                      Seleção Ilimitada de cores com casamento de cores padrão e

casamento de cores PMS usando o cilindro opcional de reposição 

Escalas de Reprodução	       4 de redução: 93%, 77%, 74%, 65%

3 de ampliação: 121%, 129%, 155% 
Capacidade de Entrada/
      

1.000 folhas cada (papel de 75 g/m2)

Capac. do Rolo de Máster	    260 másteres por rolo (baseado em cilindro Ofício) 
Capac. da Bandeja de Saída  30 másteres
Contadores	                         Máster e papel (mecânico e elétrico)
Alimentação Elétrica	              120V, 60 Hz, Max. 149W; Modo Economia de Energia: menos de 2W 
Dimensões (L x P x A)	          124,4cm x 64,5cm x 63,25cm (corpo principal)
Peso	                                     74,84kg. (com a Cobertura do Vidro de Exposição)
Características Especiais       Três Níveis de Pressão de Alimentação, Modo Economia de

Energia, Rotação de Imagem, Repetir Imagem (2 up), Modo
Economia de Energia, Centralizar Automático/Apagar Bordas,
Modos Memória (30) e Classe (99), Intervalo de Alimentação,

Equipamentos Opcionais 	    Cobertura do Vidro de Exposição, Alimentador Automático de
Originais para 40 folhas, Controladora de Impressão pelo PC,
(VC-20), Cilindro de Cor, Gabinete, Aplicador de Fita

Suprimentos	                      Tinta Preta, Tinta Colorida, Máster, Fita para Aplicador de Fita

CORPO PRINCIPAL

Capacidade de Originais  	    40 folhas (A4-Carta, 75 g/m2), 30 folhas (maior que A4-

Gramatura de Originais	         52,6 g/m2 a 90 g/m2 Resma
Tamanho dos Originais	        Máx. A3, Mín.104,14mm x147,32mm

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS TIPO 20 (OPCIONAL)

Nome do Modelo	                        VC-20
Tipo da Controladora	                      Windows GDI
Suporte de OS ao Driver de Impr. 	Windows 98se/ME/2000/XP 
Resolução	                                 300 dpi, 400 dpi
Interface com Computador	          Compatível com USB2.0/1.1 (cabo fornecido pelo usuário)
Requisitos Mínimos do PC            Compatível com PC AT ; 500 MHz; 128 MB RAM; 

CONTROLADORA DE IMPRESSÃO (VC-20) (OPCIONAL)

Suprimentos Ricoh: para desempenho e rendimento máximos, recomendamos 
usar peças e suprimentos originais Ricoh.


cartas aos responsáveis e muito mais.

de Másteres de Tampa de Pressão é um processo fácil - e limpo.

Saída de Papel                     

Códigos de Usuário (100), Programas de Trabalho (9), Prova 
de Trabalho, Modo Segurança


Carta, 75 g/m2) 

2 GB espaço livre

RICOH®  é marca registrada da Ricoh Corporation. Todas as demais marcas registradas pertencem a seus
respectivos proprietários. A velocidade de impressão pode ser afetada pelo desempenho da rede, da aplicação
ou do PC. As especificações e aparência externa estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.  
Os produtos são exibidos com os opcionais.


