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Tecnologia à prova de futuro ao seu alcance 
 
Finalmente! Um equipamento de impressão que não estressa a todos. As coisas mudaram. Nossa nova impressora multifuncional 

(MFP) é o equipamento inteligente que você sempre quis, para digitalizar, copiar e imprimir seus documentos tamanho Carta/A4. 

Esse MFP em cores possui um painel de operação com tela sensível ao toque e está sem pre rodando a tecnologia mais recente. 

 
Ficar com equipamentos antigos até que seu contrato finalmente termine é coisa do passado. Chegou o software que é atualizado 

automaticamente —  juntamente com a capacidade de adicionar funcionalidades adicionais necessárias para a sua empresa no 

futuro. Seu MFP está sempre pronto para operar. Você pode imprimir, copiar e digitalizar mais materiais — de maneira mais rápida 

e remota, de onde estiver. Basta conectar este dispositivo inteligente e deixá -lo funcionar. Você ficará feliz em saber que nossos 

modelos de MFP A4 e A3 também funcionam exatamente da mesma maneira. 

 
Com velocidades de produção que variam de 31 a 45 páginas tamanho Carta por minuto, esses equipamentos — juntamente com 

suas bandejas de papel opcionais  — permitem atender a praticamente qualquer tipo de requisito de trabalho de impressão. Além 

disso, as bandejas suportam mais papel do que nunca, para que você gaste menos tempo reabastecendo -as. Você também não 

precisará de orçamento para serviços o u equipamentos extras. Selecione um modelo que grampeie e você terá todas as funções 

necessárias, integradas em um equipamento inteligente. 



É a década de 2020, e você tem razão em exigir um MFP que
possa acompanhar seu ambiente de trabalho digital dinâmico. 

Opções escaláveis de manuseio de documentos que 

crescem com sua empresa 
 
Todos os dispositivos modernos interagem entre si. Por 

que seu MFP deveria ser diferente? Com a Ricoh, você 

pode não só digitalizar documentos para uma pasta na 

sua rede, como também adicionar aplicativos e serviços 

em nuvem de terceiros. Você decide quais recursos o seu 

dispositivo possui ou não. Você verá apenas opções para 

os serviços que usa, para poder acessá-los rapidamente e 

sem problemas.  
 

 
Manuseio seguro de seus documentos e dados 
 
Para segurança completa em sua rede, seu MFP roda o 

sistema operacional próprio da Ricoh. Isso dá controle 

total sobre quem vê e não vê os documentos que você 

processa. Seu MFP pode sobrescrever seus dados no final 

de cada rodada de impressão, para que nenhuma 

informação confidencial seja vazada. Você decide quem 

tem acesso a todos os documentos, restringindo o acesso 

a determinadas informações. 
 



Design sustentável para levá-lo mais longe no futuro 
 
Os MFPs Ricoh foram projetadas para serem eficientes em 

termos energéticos. É tão importante para nós quanto para 

você, que qualquer dispositivo que desenvolvamos deixe 

uma pegada de carbono no meio ambiente pequena. 

Também temos um profundo compromisso com a 

minimização do impacto ambiental de nossos dispositivos e 

fluxos de trabalho e é por isso que trabalhamos 

continuamente para atender aos padrões globais de 

eficiência em energia e recursos, definidos pelas EPEAT®* e 

ENERGY STAR®. Os equipamentos Ricoh apresentam baixos 

níveis de consumo de energia, tanto no Consumo Típico de 

Eletricidade (TEC) quanto no consumo real de energia. 

 
*EPEAT é aplicável somente nos EUA.  

 
Equipamentos simples, para facilitar sua vida profissional 
 
Todos os nossos equipamentos funcionam como uma só 

máquina, porque os painéis de operação e a tecnologia são 

exatamente os mesmos. Você não perderá tempo tentando 

descobrir como digitalizar ou imprimir toda vez que for 

usar outra máquina. Nossa tela de toque inclinável de 10,1  

é tão intuitiva quanto seu smartphone, portanto as 

mensagens enigmáticas do painel de operação agora são 

coisa do passado. Adicione o logotipo da sua empresa, 

personalize seu equipamento para diferentes membros da 

equipe e use-o para assistir a vídeos com instruções     ou 

obter ajuda on-line. 

 

A linha de multifuncionais inteligentes Ricoh funciona 

como uma frota, o que significa que você pode acessar 

todos eles de uma só vez, para manter toda a rede 

funcionando. Muitos problemas operacionais podem ser 

facilmente corrigidos remotamente, para que sua máquina 

nunca fique parada por muito tempo. Isso permite que você 

se concentre em coisas mais importantes, enquanto seu MFP 

funciona sem esforço em segundo plano    como qualquer 

outro equipamento inteligente usado para expandir seus 

negócios. 
 

—

—



 

Modelos

Opções de Configuração 

As dimensões são indicadas em largura x profundidade x altura (L x P x A) 

Gabinete Baixo Tipo V Unidade de Alimentação de

 

 

Outros opcionais 

Gabinte Médio Tipo W 

Dimensões: 498 x 532 x 380 mm 

Peso: 13 kg 

Mesa de Rodízios Tipo Y 

Dimensões: 498 x 532 x 84 mm 

Peso: 4,6 kg 

Leitor de cartão NFC tipo M13 

Bandeja de 1 Escaninho 

Gabinete Alto Tipo X 

Dimensões: 498 x 532 x 528 mm 

Peso: 15,6 kg 

IM C300F IM C400F IM C400SRF

Gráfico de configuração do produto          

IM C300F/IM C400F/IM C400SRF 

Painel de Operação Inteligente de 10,1" 

SPDF de 50 folhas   

Bandeja de entrada de 250 folhas 

Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas 

Bandeja de saída de 100 folhas 

Dimensões: 498 x 561 x 510 mm 

Peso: 47 kg    

Painel de Operação Inteligente de 10,1" 

SPDF de 50 folhas 

Bandeja de entrada de 550 folhas 

Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas 

Bandeja de saída de 100 folhas 

Dimensões: 498 x 561 x 590 mm 

Peso: 50 kg 

Painel de Operação Inteligente de 10,1" 

SPDF de 50 folhas 

Bandeja de entrada de 550 folhas 

Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas 

Unidade de Acabamento Interna (saída de 250 folhas / 

Grampeamento de 50 folhas) 

Dimensões: 615 x 561 x 706 mm 

Peso: 60 kg 

   

 
Capacidade: 100 folhas 
 
Dimensões: 554 x 482 x 139 mm 
  
Peso: 3 kg 
 
Não disponível com o IM C400SRF 
 

Capacidade: 550 folhas 

Dimensões: 498 x 552 x 150 mm 

Peso: 10,7 kg 

Podem ser instaladas no máximo 2 

unidades de alimentação de papel  

opcionais sem uma mesa de rodízios. 

A instalação de 3 unids. de alimentação de

papel opcionais requer mesa de rodízios 

Dimensões: 498 x 532 x 232 mm 

Peso: 10,3 kg 

Servidor de Dispositivo Tipo M37 opcional  
 
Unidade de interface IEEE 802.11a/g/n Tipo M19 
 
Unidade de OCR tipo M13 
 
Page Keeper Tipo M28 
 
Unidade PostScript3 Tipo M41 
 
Cartão VM Tipo M37 
 
Filtro de Alimentação ESP XG-PCS-15D
 
Filtro de Alimentação ESP S1 

Papel PB1170     Tipo BN1040



RICOH IM C300F/IM C400F/IM C400SRF 
 

ESPECIFICAÇÕES  PRINCIPAIS 
 
 
 

IM C300F                                                              IM C400F IM C400SRF 
 
GERAL  
 

Tempo de Aquecimento  
Velocidade da 1a impressão:  PB  
Velocidade da 1a impressão: em Cores

 Velocidade de produção contínua 

 
Memória: padrão 

 Memória: máxima 
 HD: padrão 

 HDD: máximo 
 Peso 

 Dimensões: L x P x A 
 Energia elétrica 

 
 
 

19 segundos 17 segundos 17 segundos 

7,2 segundos 6,2 segundos 6,7 segundos 

8,6 segundos 7,4 segundos 7,9 segundos 

31 ppm em PB e em Cores 45 ppm PB / 42 ppm em Cores 45 ppm em PB / 42 ppm em cores (simplex) / 
  38 ppm em cores (duplex) 

2 GB 2 GB 2 GB 

2 GB 2 GB 2 GB 

320 GB 320 GB 320 GB 

320 GB 320 GB 320 GB 

47 kg 50 kg 60 kg 

498 x 561 x 510 mm 498 x 561 x 590 mm 615 x 561 x 706 mm 

120V - 127V 60 Hz 120V - 127V 60 Hz 120V - 127V 60 Hz 
 

COPIADORA (PADRÃO) 
 

Cópias múltiplas  Até 999 cópias   
    

Resolução de cópia: máxima  600 x 600 dpi   
   

 

Zoom  De 25 % a 400 % e m incrementos de 1 %   
    

IMPRESSORA (PADRÃO)      
    

 

Linguagens da impressora: padrão  PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulação), PDF direto (emulação)   

Linguagens da impressora: opcionais  Adobe Genuíno ® Po stS cript® 3™ , P DF Direct da Adob e ®   
Resolução de impressão: máxima  1,200 x 1,200/1 bit   

Interfaces de rede: padrão  Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interface USB Host Tipo A, Interface USB Host Tipo B   

Interface de rede: opcional  Rede Local sem Fio (IEEE 802.11a/b/g/n)   

Recursos de impressão móvel  Apple AirPrint™, Mopria, NFC, RICOH Smart Device Connector   

Protocolo  de rede  TCP/IP (IP v4, IP v6)   

Ambientes Windows® Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 
 

Ambientes Mac  OS:  Macintosh OS X Nativo v10.11 ou posterior   

Ambientes  UNIX:  UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX   

Ambientes SAP®  SAP® R/3®, SAP® S/4®  
 

SCANNER (PADRÃO)     
    

 

Digitalização PB  41 ipm (simplex) / 82 ipm (duplex) a 200/300 dpi, tamanho Carta   

Digitalização: em Cores  41 ipm (simplex) / 82 ipm (duplex) a 200/300 dpi, tamanho Carta   

Resolução: máxima  600 dpi (1200 dpi via TWAIN)   

Método de compressão  PB: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2)   
  Escala de Cinza para Cores JPEG  

 

Formatos de arquivo  Página única: TIFF, JPEG, PDF, PDF de Alta Compressão, PDF/A   
  Multipágina: TIFF, PDF, PDF de Alta Compressão, PDF/A  

 

Modos de digitalização  E-mail, Pasta, USB, Cartão SD, URL, FTP   

FAX (PADRÃO)     
    

 

Circuito  PSTN, PB X   

Compatibilidade  ITU-T (CCITT) G3   

Velocidade da transmissão  2 segundos   

Velocidade do modem: máxima  33,6 Kbps   

Resolução: padrão  8 x 3,85 linhas/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linhas/mm, 200 x 200 dpi   

Método de compressão  MH, MR, MMR, JBIG   

Velocidade de digitalização  40 spm (simplex) / 80 spm (duplex)   

MANUSEIO de PAPEL     
    

 

Tamanhos recomendados do papel   Carta, Ofício, 1/2 Carta, A4, A5, B5   

Entrada de papel: padrão 250 folhas 550 folhas 550 folhas  

Entrada de papel: manual 100 folhas 100 folhas 100 folhas  

Entrada de papel: máximo  2000 folhas 2300 folhas 2300 folhas  

Saída de papel: padrão 100 folhas 100 folhas 250 folhas  

Gramatura do Papel  Bandejas: 60 a 163 g/m²   
  Alimentação Manual: 60 a 220 g/m²  

 

  Duplex: 60 a 163 g/m²  
 

Tipos de papel Comum, Reciclado, Especial, Colorido, Timbrado, Cartolina, Pré-impresso, de Resma, Revestido, Envelope, Etiquetas, Transparências
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RICOH IM C300F/IM C400F/IM C400SRF
ESPECIFICAÇÕES  PRINCIPAIS

* O valor do TEC é medido com base no Método de teste ENERGY STAR Ver.  3.0.

Alguns opcionais podem não estar disponíveis na época do lançamento para o mercado.

As especificações são sujeitas a modificações sem aviso.

Para os máximos desempenho e rendimento, recomendamos usar somente peças e suprimentos originais Ricoh.

Alguns recursos podem exigir opcionais e/ou custos adicionais.

IM C300F IM C400F IM C400SRF

ECOLOGIA

Consumo de energia: máximo Menos de 1.300 W Menos de 1.400 W Less than 1,400 W

Consumo de energia: em repouso 0,65 W 0,65 W 0.65 W

TEC* 0,37 kWh 0,54 kWh 0.56 kWh

ENERGY STAR® Certificado

EPEAT® classificação Gold* 
*A classificação EPEAT Gold é aplicável somente nos EUA.

OPCIONAIS DE MANUSEIO DE PAPEL

Unidade de Alimentação de Papel de 550 folhas Tamanho do Papel: Carta, Ofício, 1/2 Carta, A4, A5, B5 

Gramatura do papel: 60 a 163 g/m²

Bandeja de 1 escaninho de 100 folhas Tamanho do Papel: Carta, Ofício, 1/2 Carta, A4, A5, B5 

Gramatura do papel: 60 a 163 g/m²

OUTROS OPCIONAIS

Mesa de rodízio tipo Y, gabinete baixo tipo V, gabinete médio tipo W, gabinete alto tipo X, IEEE 802.11a/g/n Unidade de interface tipo M19, Leitor de cartão NFC tipo M13, Page Keeper Tipo M28, 
Unidade de PostScript3 tipo M41, Cartão VM Tipo M37, Filtro de alimentação ESP XG-PCS-15D, Filtro de alimentação ESP S1

SUPRIMENTOS

Toner: preto (rendimento normal) 17,000 impressões 17.000 impressões 17.000 impressões

Toner: ciano/magenta/amarelo (rendimento normal) 6,000 impressões 6.000 impressões 6.000 impressões

Toner: preto (alto rendimento) N/D 17.500 impressões 17.500 impressões

Toner: ciano/magenta/amarelo (alto rendimento) N/D 8.000 impressões 8.000 impressões

Jogo de grampos N/D N/D 5.000 grampos

Recarga de grampos N/D N/D 10.000 grampos

Método de medição do rendimento dos suprimentos com base em A4, 5% de cobertura

(PB 1170)

(BN1040)

Certificado ISO 9001 

Certificado ISO 14001

https://www.ricoh-usa.com

