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SP C242SF



SISTEMA DE IMPRESSÃO COLORIDA

Economia de espaç o e  din heiro
Compacta e pronta para funcionar em rede, a impressora 4 em 1 em cores 

SP C242SF oferece às pequenas e médias empresas as vantagens de uma 

impressora multifuncional a um custo extremamente acessível. 

Com a economia de espaço da SP C242SF, as redes de lojas e os pequenos 

escritórios beneficiam-se da mais alta velocidade de impressão e do menor 

TCO (custo total de propriedade) de seu segmento.

 As características principais incluem:

:: Tamanho compacto

:: Rápido aquecimento e alta velocidade de impressão

:: Expressiva relação custo-eficiência

:: Quatro funções em um só equipamento - cópia, impressão, digitalização e fax

:: Economia no consumo de energia

O TAMANHO PERFEITO

Com dimensões reduzidas, essas multifuncionais encaixam-se perfeitamente no seu local de 

trabalho. O design frontal possui uma entrada USB para facilitar a digitalização. 

A função de cópia de carteiras de identidade permite que ambos os lados de um documento 

sejam copiados em uma única folha, poupando papel e tempo. 

Além disso, o painel de operação com quatro linhas é inclinado, permitindo que o usuário veja a tela de LED mesmo que esteja 

sentado. Tudo, inclusive as substituições de papel e de toner, é operado a partir do painel frontal, para facilitando a utilização.

MAIOR PRODUTIVIDADE

Esperar que a impressora aqueça pode desperdiçar um tempo precioso, por isso, os nossos 

equipamentos ficam operacionais em 30 segundos. A primeira impressão chega em apenas 

14 segundos. Daí em diante, você pode contar com a velocidade de 20 ppm em A4 ou 21 

ppm em carta da SP C242SF. Isto significa que o usuário se beneficia de menores tempos de 

execução e maior produtividade, para obter o máximo rendimento de sua empresa.

ECONOMIZE PAPEL E CUSTOS

Desfrute do baixo TCO (custo total de propriedade). Poupe papel e reduza os custos 

  imprimindo  em  duplex.  Além  do  mais,  o cartucho  all-in-one  (toner  e  cilindro integrados)

 alto  rendimento  poupa  custo  e  tempo.  Como  se  pode  imprimir  in-house documentos

 de  alto  impacto  e aspecto  profissional  em  grande  variedade  de  mídias,  é 

economizar também nos custos de terceirização.

possível 
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VERSÁTIL 4-EM-1

Com estas impressoras multifuncionais A4 em cores, é possível copiar, imprimir, digitalizar e enviar e 

receber faxes em um único equipamento. As digitalizações em cores têm aspecto atraente, profissional e 

de fácil leitura. Digitalizar para e-mail, para uma pasta ou para um servidor FTP poupa tempo e acelera

as comunicações. O envio e recebimento de faxes a partir do seu computador é produtivo e também poupa 

tempo.

PROTEGE O MEIO AMBIENTE

Assim como todos os produtos, a SP C242SF reflete o compromisso da Ricoh com a sustentabilidade. O 

cartucho all-in-one e a função duplex padrão reduzem o impacto ambiental da impressora contribuindo 

com a preservação do meio ambiente.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Atualmente, cada vez mais pequenas e médias empresas são incentivadas a controlar o 

desperdício de energia e a reduzir as suas emissões de CO2. A multifuncional SP C242SF, poupa 

energia com o seu eficiente consumo energético e curto tempo de aquecimento, além de 

reduzir os gastos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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ESPECIFICAÇÃO GERAL

CONTROLADOR DE IMPRESSÃO

COPIADORA
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Configuração:  Multifuncional em cores de mesa
Tecnologia e Processamento de imagem: Digitalização por feixes de laser e 
impressão eletrofotográfica com método de 4 cilindros conjugados com 
revelação por toner bicomponente
Velocidade máxima de impressão: 20 ppm(formato A4) e 21 ppm(Carta)
Primeira impressão: Inferior a 14 segundos
Tempo de aquecimento: inferior a 30 segundos
Unidade frente e verso – Duplex: Padrão
Alimentador Automático de Documentos: 35 folhas de 64 a 90g/m²
Capacidade para alimentação de papéis Padrão: 251 folhas
Gaveta Padrão: 250 folhas
Alimentação manual:  01 folha
Capacidade total de papel com módulos: 751 folhas 
Capacidade gaveta opcional: 500 folhas 
Formato de papéis:
Gaveta padrão e alimentação manual: A6(105 × 148mm) até Ofício I(216 x 356 
mm)
Gaveta Opcional: Carta (216 x 279mm) e A4 (210 x 297mm) Gramatura de 
papéis: 
Gaveta padrão e alimentação manual: 60 a 160 g/m² 
Gaveta opcional: 60 a 105 g/m²
Duplex: 60 a 90 g/m²
Tipos de papéis: Papel laser, papel reciclado, colorido, papel grosso, papel com 
brilho, revestido, etiquetas e envelopes (indicados para impressões a laser). 
Capacidade de saída de papéis: 150 folhas com face para baixo
Dimensões (LxAxP): 420 x 476 x 493 mm 
Peso: 30Kg 
Fonte de Alimentação de Energia: 120V, 60Hz
Consumo de energia: 1.300W 
Modo de economia de energia: 10W 

CPU (Processador): 400MH
Linguagens de impressão: PCL 5c/6, Emulação de PostScript 3
Memória RAM: 256 MB 
Resolução: 
600 x 600 dpi (Modo rápido)
1.200 x 600 dpi (Modo padrão)
2.400 x 600 dpi (Modo interpolado)
Interfaces: 
Padrão: USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet, USB Host; 
Opcional: IEEE 802.11b/g Wireless
Protocolo de rede: TCP/IP(IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Sistemas Operacionais: Windows XP/ Vista / 7 /Server 2003 / 2003R2 / Server 
2008(32bit/ 64bit) / Server 2008R2(64bit) / Mac OS X v.10.3 – 10.6 / Citrix 
Metaframe / UNIX 
Utilitários: Web Image Monitor, Presto! PageManager 

Velocidade de primeira cópia: 30 segundos (para P/B e Cores)
Velocidade de Cópia: 20 cpm(A4) e 21cpm (Carta)
Múltiplas cópias: 1 – 99
Zoom: 25% a 400% em incrementos de 1%
Escalas de Redução: 50%, 65%, 78%, 93%
Escalas de Ampliação: 129%, 155%, 200%, 400%
Recursos da Copiadora: 
Ajuste da Densidade de Imagem / Modo Cópia (Texto/Foto/Misto) / Combinar 
Cópias (2-em-1, 4-em-1 somente no ADF) 

SCANNER
Tipo de  Digitalização: CCD Colorido
Modo de digitalização: Colorido /Preto e Branco e escala de cinza
Resolução de digitalização: até 1200 x 1200 dpi (ótica) máximo
Resolução de driver: Até 19.200 x 19.200 dpi(48 bits) interpolada
Área de digitalização: Vidro de exposição até A4 (216 mm x 297mm) 
Via ADF: até Ofício I (216 x 356mm) 
Velocidade de digitalização: 
P&B: Menos que 5 segundos a página
Colorido: Menos que 10 segundos a página
Utilitários e Drivers: Driver TWAIN, Presto! PageManager
Protocolo: TCP/IP e SMB.
Tipos de arquivo: TIFF, PDF e  JPEG

:: SCAN TO EMAIL
Protocolo: POP3, SMTP 
Função de autenticação: SMTP autenticação, POP antes SMTP autenticação 
Resolução: 100x100, 150x150, 200x200dpi, 300x300, 400x400, 600x600dpi  
Formato de arquivo: TIF, JPEG, PDF

:: SCAN TO FOLDER
Protocolo: SMB, FTP, NCP 
Resolução: 100x100, 150x150, 200x200dpi, 300x300, 400x400, 600x600dpi 
Formato de arquivo : TIF, JPEG, PDF 

:: TWAIN
Sistemas operacionais: Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 
(32bit/64bit) MAC OS X 10.3v or later 
Resolução: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200  

FAX

:: INTERNET FAX
Transmissão: Email 
Formato: TIFF-F (MH, MR MMR compression) 
Nº de endereços:  200 (G3 Fax + Internet Fax) 
Destinos: G3 Fax + Internet Fax 
Resolução: 200 x 100 dpi (Standard), 200 x 200 dpi (Fine) 
Protocolo de transmissão:  SMTP, TCP/IP 
Protocolo de recepção: POP3, TCP/IP

:: PC FAX
Resolução: 200 x 100 dpi (Standard), 200 x 200 dpi (Fine)
Livro de endereços: 1.000
Conectividade: USB 2.0, Lan
Sistemas Operacionais: Windows XP/ Vista / 7 /Server 2003 / 2003R2 / Server 
2008(32bit/ 64bit) / Server 2008R2(64bit)

RECURSOS DE SEGURANÇA

Modo Impressão Bloqueada: senha para envio de impressão bloqueada.
Função de restrição de uso: para Fax, Scanner e Cópia.
Marca d'água: para rastreamento da distribuição, controle de versões ou 
confidencialidade dos documentos.

MÓDULOS

:: TK1010 - Unidade de Alimentação de Papel (500 x 1)
Capacidade de papel: 500 folhas
Formato de papel suportado: Carta e A4 
Gramatura de papel: 60 – 105 g/m²
Dimensões: (LxAxP) 400 mm x 127 x 450 mm
Peso: 6 kg
*Somente um módulo TK1010 pode ser instalado

:: IEEE 802.11b/g Wireless SX-2500CG
Adaptador Rede sem-fio
Tipo de Rede sem-fio: IEEE 802.11 b/g
Interface de Rede: 10/100Base-TX (Auto-detecção)
Segurança wireless: WEP (64/128), SSID, WPA-PSK  (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Fonte de alimentação: Adaptador AC: 100 - 240V, 50/60Hz 
*O módulo SX-2500CG e a interface 10/100Base-TX não podem  operar simultaneamente.

:: Materiais de consumo
Cartucho de Toner Preto SP C310A      6.500 páginas
Cartucho de Toner Cyan SP C310A      6.000 páginas
Cartucho de Toner Magenta SP C310A     6.000 páginas
Cartucho de Toner Amarelo SP C310A     6.000 páginas
Reservatório de toner Tipo 220      2.500 páginas
Cartuchos de Toner iniciais (cada)        1.000 páginas

Notas:
Especificação sujeita a modificação sem prévio aviso.
Os itens denominados “MÓDULOS” (q) não acompanham o produto e podem ser adquiridos 
separadamente de acordo com a necessidade de cada usuário.
Os cartuchos de toner possuem vida útil estimada para impressão com 5% de área de 
cobertura em papel A4. A disponibilidade de módulos deve ser consultada.
Todas as marcas citadas pertencem a seus respectivos proprietários. Imagens ilustrativas.


