
DD 3324
DD 3344

Digitaal dupliceersysteem

Kopiëren Afdrukken Scannen

DD 3344

B4 Zwart-wit
130 ppm

DD 3324

A4 Zwart-wit
130 ppm



Een zeer betrouwbaar dupliceersysteem voor
effectief printen

Print rechtstreeks vanuit boeken en tijdschriften om snelle, betaalbare A4- en B4-afdrukken te maken.

Eenvoudig in het gebruik, zeer zuinig tijdens grote oplagen en inclusief netwerkverbinding (optioneel).

Bovendien bieden deze apparaten een uitstekende betrouwbaarheid en zijn ze milieuvriendelijk.

Hun snelheid en gebruikersvriendelijke functies voldoen aan de wensen van gebruikers

Zeer betrouwbaar en milieuvriendelijk

Een apparaat waar u op kunt vertrouwen bij het afdrukken van grote volumes



Snel, duurzaam en kostenbesparend

Uitstekende productiviteit en
afdrukkwaliteit

De DD 3324/DD 3344 bieden een uitzonderlijke
uitvoersnelheid van 130 pagina's per minuut, wat
printprofessionals helpt bij het maximaliseren van
hun productiviteit. Daarnaast wordt zowel A4- als
A3-papier gemakkelijk verwerkt en past het
apparaat op het bureau van de gebruiker. Dankzij
Ricoh’s verhoogde scanresolutie van 600 x 660 dpi
vallen de afdrukresultaten direct op.

Betrouwbaar

U heeft een betrouwbaar apparaat nodig voor het
afdrukken van grote volumes. En dat is nou juist
wat dit apparaat u biedt. Het is een apparaat
waarop u kunt vertrouwen, zodat u er zeker van
bent dat u uw dagelijkse werkzaamheden kunt
blijven uitvoeren.

Kostenbesparend

De DD 3324/DD 3344 bieden een aantrekkelijke
kostprijs per pagina. Des te groter de oplage, des
te lager de kostprijs per pagina. Bij grote oplagen
wordt de kostprijs per pagina minder en in
sommige gevallen flink minder.

Milieuvriendelijkheidsrating

Aangezien deze apparaten voldoen aan de
vereisten van het internationale Energy Star-
programma en aan de normen van de
milieuvriendelijkheidsrating van de Electronic
Product Environmental Assessment Tool (EPEAT)
heeft dit apparaat een onberispelijk groen karakter.



DD 3324/DD 3344
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Configuratie: Bureaumodel
Afdruksnelheid: 80 - 130 vellen per minuut
Resolutie: Scannen: 600 x 600 dpi

Maken van een master: 300 x 300 dpi,
300 x 400 dpi (Fijnmodus)

Origineeltype: Vellen, boeken
Origineelformaat: Afdekklep van de glasplaat: 297 x 432 

mm
ADF: 297 x 432 mm

Afbeeldingspositie: Verticaal: +/- 10 mm
Horizontaal: +/- 10 mm

Reproductieverhouding: 141%, 122%, 115%, 100%, 93%,
87%, 82%, 71%

Functies met gevoegde
waarde:

Combineren,
Verschuiven/wissen/marge aanpassen
(Marge-aanpassing, Randen wissen),
Afdrukken in kleur (Door de
kleurendrum te vervangen)

Afbeeldingsmodus: Letter, Foto, Automatische scheiding
van tekst/foto, Potlood, Tint

Afdrukgebied: A4-drum (DD 3324): 210 x 288 mm
B4-drum (DD 3344): 250 x 355 mm

Afmetingen (B x D x H): Installatie zonder onderzetkast 
(glasplaat): 1244 x 681 x 670 mm 
Installatie zonder onderzetkast 
(ADF): 1244 x 681 x 745 mm

Gewicht: 69 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

PAPIERVERWERKING

Capaciteit papierinvoertafel: 1000 vellen (80g/m²)
Capaciteit van afleverplank: 1000 vellen (80g/m²)
Papiergewicht: 47,1 - 209,3 g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximum: 170 W Elektriciteitsverbruik (TEC): 
A4 Format: 1,4 kWh, B4 Formaat: 1,47 kWh

OPTIES
Glasplaatklep, ADF, Tapemodule (scheidt afdruksets d.m.v. stukjes band),
Hoge onderzetkast, Netwerkcontroller

VERBRUIKSARTIKELEN

Master: B4: 260 masters/rol
A4: 300 masters/rol

Inkt: Zwarte inkt: 600 ml/cartridge
Kleureninkt: 600 ml/cartridge (10 kleuren)

Raadpleeg uw lokale Ricoh-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 © 2015 Ricoh
Europe PLC. Alle rechten
voorbehouden. Deze
brochure, de inhoud en/of lay-
out ervan mag niet worden
gewijzigd en/of aangepast,
gedeeltelijk ofgeheel worden
gekopieerd en/of opgenomen
in andere werkstukken zonder
de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Ricoh
Europe PLC.




