
Priport™DX 2330/DX 2430

Snel en voordelig
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 Afdrukken op hoge snelheid hoeft niet duur te zijn. De Priport™DX 2330/DX 2430 biedt u waar voor uw 
geld, want met dit betrouwbare en gebruikersvriendelijke systeem maakt u afdrukken met een snelheid van 
maar liefst negentig pagina’s per minuut. Verder kunt u eenvoudig steunkleuren toevoegen of documenten 
opmaken zodat deze er professioneel uitzien. Met de optionele pc-controller wordt het systeem nog sneller.

  Hoge prestaties

  Slimme papierinvoer

  Eenvoudig vervangbare kleurendrum

  Diverse opmaakfuncties

  Optionele pc-controller

 SNELLE SERVICE

• Gegarandeerd een hoge productiviteit met 90 afdrukken per minuut
• Het hele verwerkingsproces, van het maken van masters t/m het afdrukken, in slechts één minuut
• Uw systeem wordt nog sneller met de optionele pc-controller

Een eenvoudig en productief systeem

Kwaliteit voor weinig geld

KLEURENDOCUMENTEN VAN HOGE KWALITEIT 

Het afdrukken van steunkleuren is eenvoudig en voordelig met de DX 2330/DX 2430. De kleurendrum 
is eenvoudig te vervangen. Er zijn tien standaard kleureninkten en een onbeperkt aantal speciale kleuren 
verkrijgbaar. Het apparaat heeft een fi jne afdrukkwaliteit van 300 dpi en u krijgt de beste afbeeldingen 
door rechtstreeks vanaf uw pc af te drukken met behulp van de optionele pc-controller.

 DUURZAAM EN BETROUWBAAR

• Nieuwe inktpomp: minder onderhoudskosten en zeer duurzaam
• Betrouwbare papierinvoer: scheidingsmechanisme, instelbare invoerdruk



Priport™DX 2330/DX 2430

 DIRECT OPMAKEN

• Vergroten, verkleinen of originelen combineren zonder een origineel van de tweede generatie aan te 
maken vanaf uw computer.

• Fijne afdrukresultaten met gecombineerde documenten dankzij de foto-/tekstmodus.

DUN PAPIER

Gebruikt u dunne papiersoorten? Met de DX 2330/DX 2430 komt uw productiviteit nooit in gevaar. 
Papierstoringen worden automatisch gedetecteerd, waarna het invoersysteem het papier opnieuw 
probeert te laden. De DX 2330/DX 2430 kan papier van slechts 35 g/m² probleemloos verwerken.

DENK GROEN

Verlaag tegelijkertijd uw energierekening en uw koolstofvoetafdruk. Onze systemen hebben geen warmte 
nodig tijdens het afdrukproces. Daarom verbruikt de DX 2330/DX 2430 aanzienlijk minder elektriciteit 
dan een conventionele printer. Printen spaart op deze manier het milieu – en uw portemonnee. Doordat 
er geen uitstoot is, werkt u gegarandeerd in een gezonde en duurzame omgeving.



Priport™DX 2330/DX 2430

ALGEMEEN

Type: Digitaal, bureaumodel
Afdrukproces: Volledig automatisch stencilsysteem met één drum
Originelen: Vel (slechts één origineel vel) 
Origineelformaat: Minimaal: 90 x 140 mm
 Maximaal: 275 x 395 mm
Formaat afdrukpapier: Minimaal: 90 x 140 mm
 Maximaal 275 x 395 mm 
Gewicht afdrukpapier 35,0-127,9 g/m²
Afdrukgebied: DX 2330: Maximaal 210 x 355 mm 
 DX 2430: Maximaal 250 x 355 mm
Afdruksnelheid: 60 - 90 vellen/minuut (2 stappen)
Afdruksnelheid van 
de eerste afdruk: Minder dan 45 seconden
Resolutie: 300 x 300 dpi
Afbeeldingsmodi: Tekstmodus, fotomodus, foto-/tekstmodus
Beeldpositie: Verticaal: ± 10 mm
 Horizontaal: ± 10 mm
Reproductieverhoudingen:  Vooringestelde vergroting:
 DX 2330: 121, 129, 155%
 DX 2430: 115, 122, 141%
 Vooringestelde verkleining:
 DX 2330: 65, 74, 77, 93%
 DX 2430: 71, 82, 87, 93% 
Zoomen: Nee
Afdrukken in kleur: Door het vervangen van de kleurendrum 
Capaciteit papierinvoertafel/
-uitvoertafel: 500 vellen (80 g/m²) 
Netspanning: 220-240 V, 50 - 60 Hz 
Stroomverbruik:  Maximaal: Maken van een master: minder dan 175 W
 Afdrukken: Minder dan 175 W (bij 90 vellen per minuut)
 Stand-by: 35 W
Afmetingen (B x D x H): 1232 x 672 x 519 mm
Gewicht: 55 kg

FUNCTIES MET TOEGEVOEGDE WAARDE

Automatische achtergrondcorrectie, automatische cyclus, foto-/tekstmodus, 
kleurschakeringmodus, SP-modus (alleen voor technisch onderhoudsgebruik), 
combineren van twee originelen, afdrukken van steunkleuren met 
optionele kleurendrums.

OPTIES

Netwerkcontroller voor printereenheid type VC-20
Interfacekaart type 20
Kleurendrum type 20 (A4/B4)
Kast

VERBRUIKSARTIKELEN

Priport™ master, type TT3 (100 masters per rol, A4/B4)
Priport™ zwarte inkt, type TT3 (500 ml)
Kleureninkt voor printers, type II (600 ml): rood, blauw, geel, groen, paars, 
marineblauw, bruin, kastanjebruin, oranje, groenblauw
CM-inkt (speciale kleuren, 500 ml)

Deze producten van Ricoh voldoen aan de Europese ENERGY STAR-richtlijnen 
voor energiebesparing.

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, 
optionele accessoires en software.

ISO 9001:2000 certificaat   ISO 14001 certificaat

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. 
Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande 
kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is 
weergegeven in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto’s en 
kunnen kleine verschillen vertonen.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.
Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out mag niet worden 
gewijzigd en/of aangepast, geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd en/of worden 
opgenomen in andere werkstukken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Ricoh Europe PLC.


