Máy in RICOH SP-C250DN Laser
màu in 2 mặt – qua mạng
Máy in Ricoh SP C250DN đơn giản và
hiệu quả

Khác với các phiên bản máy in ricoh khác máy in ricoh sp
C250DN là một sản phẩm mới, với nhiều điểm nổi bật máy
in ricoh C250DN laser đã mang lại hiệu quả cao từ thiết kế đến
chức năng.

Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với văn phòng có không gian
chật hẹp
Tạo ra những bản in chất lượng với các đường nét và màu
sắc tinh tế sống động
Máy in ricoh sp c250dn laser màu thiết kế tối ưu hóa
công việc kinh doanh của bạn với tốc độ in 20 trang trên
1 phút tiết kiệm thời gian
Nâng cao năng suất và giảm thiểu thời gian chờ đợi cho
các bản in với tốc độ in đầu tiên dưới 14 giây cho đầy
đủ màu sắc và thời gian khởi động màu đen và trắng.

Máy in ricoh sp c250dn đơn giản và hiệu quả

Tính năng in đảo mặt tự động của máy in
ricoh sp C250DN
Máy in Ricoh SP C250DN laser màu hỗ trợ hầu hết các đinh dạng
trang in phổ biến hiện nay như A4, A5, A6 và nhiều loại khổ
giấy khác bên cạnh đó còn có:
Tính năng in đảo mặt tự động hỗ trợ người dùng in 2 mặt
thật nhanh chóng.
Máy in ricoh sp c250dn sử dụng mực nạp chính hãng giúp
tiết kiệm mực một cách tối đa nhất.

Máy in ricoh sp c250dn tự đông in đảo mặt

Máy in Ricoh SP C250DN kết nối mạng linh
hoạt, In từ thiết bị di động
Ngoài khả năng kết nối mạng LAN hoặc cổng USB 2.0 thì máy in
Ricoh SP C250dn có thêm tiện ích mới như:
Kết nối không dây (wireless)
In từ thiết bị di động. Ứng dụng Ricoh Smart Print &
Scan hỗ trợ in và quét từ thiết bị di động,
Với tính năng nổi bật này giúp người dùng dễ kết nối máy
tính máy in Ricoh sp c250DN một cách dễ dàng hơn, người
dùng có thể chuẩn bị tài liệu bất cứ nơi đâu. Máy
in Ricoh SP C250dn là giải pháp in ấn tuyệt vời cho văn
phòng thông minh của bạn.

Kết nối linh hoạt với máy in ricoh sp c250dn

Máy in ricoh sp C250DN laser màu cho chất
lượng in tuyệt vời.
Bên cạnh tốc độ in nhanh, bản in của máy in Ricoh sp
c250dn còn đạt chất lượng tuyệt hảo. Với độ phân giải lên
đến 2400 x 600 dpi, bản in của máy in màu Ricoh SP C250DN sắc
từng nét, rõ từng đường, mang đến cho bạn độ hài lòng tuyệt
đối.
Máy in Ricoh SP C250Dn thuộc một trong số những máy in ricoh
được người dùng tín nhiệm và sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.
Ngoài ra máy in ricoh ra VietBis còn cung cấp rất nhiều sản
phẩm máy in khác.

Máy in Ricoh sp 6330N laser
đen trắng
MÁY IN LASER TRẮNG ĐEN AFICIO
SP 6330N công suất in ấn lớn
Kiểu dáng công nghiệp: Máy để bàn
In mạng : sẵn có
Công nghệ in: Laser
Tốc độ in: 35 trang A4/ phút
Độ phân giải: 1200×1200 dpi
Thời gian khởi động máy: 19 giây
Thời gian in trang đầu: 6.8 giây
Bộ nhớ: 256MB
Khay chứa giấy chuẩn:

Khay chính: 500 tờ
Khay tay: 100 tờ
Khay giấy ra: 500 tờ
Kích thước bản in: A6-A3
Định lượng giấy sao chụp: 60- 216 g/m2
Ngôn ngữ: PCL6, PostScript® 3™ emulation
Cổng in: USB2.0 10 base-T / 100 base-TX Ethernet
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / Server
2003 /Server 2008
Nguồn điện: 220-240V; 50-60Hz
Công suất tiêu thụ: 940W
Kích thước: 478x438x404 mm
Số lượng bản in: 200,000 trang/ tháng
Trọng lượng: 22.5kg
CÁC BỘ PHẬN CHỌN THÊM (OPTION)
Duplex Unit AD610: Bộ đảo mặt bản sao tự động
Paper Feed Unit PB3090: Khay giấy 500 tờ
Thêm một hoặc hai tùy chọn đơn vị nguồn cấp dữ liệu giấy
500 tờ Khay giấy tiêu chuẩn 500 tờ và khay Bypass 100 tờ
để hỗ trợ bất kỳ sự kết hợp của chủng loại và kích cỡ
phương tiện truyền thông để đáp ứng mọi nhu cầu in ấn
Loại bỏ gia công phần mềm và tốc độ thay đổi hoàn toàn
công việc. Đáng tin cậy in lên mediaup dày đến 57 lb
Index lb Bond/120 cũng như trong suốt, nhãn, thẻ cổ
phiếu và các giấy tờ tái chế để giữ tất cả các công việc
trong nhà
In phong bì chuyên nghiệp dễ dàng. Tải lên đến 10 bao
thư thông qua các Bypass Tray, hoặc in với số lượng lên
đến 50 tại một thời điểm bằng cách sử dụng các Feeder
Phong bì tùy chọn cài đặt bên trong các đơn vị nguồn cấp
dữ liệu tùy chọn giấy
Hàng đợi in di chuyển với một bộ xử lý 466MHz mạnh mẽ và
256 MB RAM. Tiêu chuẩn kết nối Ethernet cho phép mọi
người dùng kết nối dễ dàng công việc in ấn chương trình

với PCL hay PostScript thi đua bằng cách sử dụng các
trình điều khiển trực quan
Giải quyết khối lượng công việc khó khăn nhất với một
chu kỳ nhiệm vụ cao và các yêu cầu bảo trì tối
thiểu. Khay đầu ra 500 tờ thu thập một ram giấy để giữ
cho trang đường ống chảy
Hãy tận hưởng cả giá cả phần cứng giá cả phải chăng và
chi phí cạnh tranh trên một trang. Giải pháp này là giá
trị tốt nhất trong các lớp học của 11 máy in laser “x
17” màu đen & trắng
Tối đa hóa thời gian hoạt động và sắp xếp các vấn đề
cung cấp và hỗ trợ với năng suất cao, 20.000 trang-InOne (AIO) hộp mực in công nghệ. Thay thế hộp mực đa chức
năng tải phía trước trong vài giây và loại bỏ sự cần
thiết cho các cuộc gọi dịch vụ.
Tăng dung lượng giấy mà không có dấu chân ngày càng
tăng. Mặt trước thiết kế truy cập tổng số tiết kiệm
không gian bàn làm việc có giá trị cho vị trí ở bất cứ
nơi nào bạn cần laser đơn sắc hiệu quả in lên đến 11 “x
17”
Kích hoạt tính năng Mã người sử dụng để hạn chế truy cập
thiết bị, thiết lập các giới hạn về khối lượng và sử
dụng máy in theo dõi cho đến 200 nhân viên
Tận dụng sức mạnh của mạng dữ liệu doanh nghiệp của bạn
để xác thực người dùng chống lại các mật khẩu được lưu
trong thư mục doanh nghiệp khác cho bảo mật tối đa nhu
cầu
Kích hoạt tính năng chức năng In đã bị khoá để đảm bảo
các tập tin chỉ có thể được đầu ra sau khi các yếu tố
đầu vào người dùng 4 – 8 chữ số phát hành mã ở bảng điều
khiển bảo mật được đảm bảo
Tự động đọc mét và đội tàu báo cáo nhiệm vụ cho nhiều

đơn vị được cài đặt trên tòa nhà hoặc trên toàn quốc sử
dụng Hệ thống quản lý từ xa @ thông minh

Máy in Ricoh SP 325DNw- 2
mặt, in mạng, wifi, NFC
Ricoh là hãng máy in đi tiên phong với dòng máy in đề cao sự
linh hoạt, hiệu năng và dễ sử dụng. Thiết bị in nhỏ gọn Ricoh
325DNW được chế tạo để đáp ứng nhu cầu in ấn của các văn phòng
và nhóm làm việc bận rộn. Ricoh SP 325DNW được đánh giá là
chiếc máy bền bỉ, in trắng đen A4 chất lượng cao và hỗ trợ in
nhiều loại giấy, đặc biệt in tiện ích từ wifi.
Máy in Laser RICOH Aficio SP325DNW
–

Máy in laser RICOH Aficio™ SP325DNW có khả năng in ấn

chuyên nghiệp với chất lượng tuyệt vời, chiếm diện tích rất
nhỏ, tiết kiệm không gian làm việc của bạn. Với khả năng in
lên tới 20.000 trang/ tháng, chi phí vận hành được giảm thiểu
tối đa giúp bạn tiết kiệm rất nhiều.
Đặc tính kỹ thuật:
–

Máy in Laser trắng đen.

–
máy.

Màn hình hiển thị LCD 4 dòng thuận tiện cho vận hành

–

Tốc độ in: 28 trang/ phút (trắng/ đen).

–

Độ phân giải in: 1200 x 600 dpi/ 600 x 600 dpi.

–

Thời gian khởi động: < 30 giây.

–

Thời gian in trang đầu tiên: < 8 giây.

–

Hỗ trợ giấy: A4/ A6/ A5/ Letter.

–

Chế độ in: 2 mặt tự động.

–

Ngôn ngữ in: PCL5e, PCL6.

–

Hỗ trợ in qua mạng.

–

Bộ nhớ: 128 MB.

–

Kết nối: USB 2.0 tốc độ cao.

–

Nguồn điện: 220-240V AC, 50/60 Hz.

–

Công suất in: 20.000 trang/ tháng.

–

Công suất tiêu thụ: Tiết kiệm (3.8W), làm việc (890W).

–

Kích thước: 370 x 392 x 262 mm.

–

Trọng lượng: 12.5 kg.

Ưu điểm nổi bật:

Tốc độ in nhanh chóng
Thiết kế hiện đại
Máy in Laser Ricoh SP 325dnw thiết

Máy in Laser Ricoh SP
325dnwcó tốc độ in 28

kế hiện đại, chuyên nghiệp với
nhiều chế độ in giúp phục vụ đa

trang/phút giúp bạn tiết
kiệm thời gian, nhanh

dạng nhu cầu sử dụng.

chóng có được những bản
in.

Chất lượng in rõ nét
Máy in Laser Ricoh SP 325dnw với
độ phân giải lên tới 1200 x 600dpi
cho bản in có chất lượng rõ ràng,
sắc nét.

Khay giấy 250 tờ
Máy in Laser Ricoh SP
325DNW khay giấy 250 tờ
giúp quá trình in được
diễn ra liền mạch, liên
tục không đứt quãng.

Kết nối USB
Máy in Laser Ricoh SP 325DNW kết
nối với máy tính đơn giản thông
qua cổng USB giúp dễ dàng in ấn.
Tốc độ in 28 trang/phút A4. In 2 mặt tự động. Giao tiếp: USB,
LAN, Wireless, Wi-Fi Direct. Bộ nhớ: 128 MB. Độ phân giải 1200
x 1200 dpi. Khay giấy 250 tờ, Khay ưu tiên 50 tờ, khay giấy
ra: 125 tờ. Công nghệ điều khiển bằng smartphone, tablet.
Cartridge loại nhỏ-2000 trang
Cartridge loại lớn-3500 trang
Cartridge theo máy-1000 trang
(Theo tiêu chuẩn phủ mực 5%)

Máy in Ricoh SP 325 SNW- 2
mặt, in, mạng, wifi
Tên máy in: Máy in Ricoh SP 325 SNW Aficio™ Laser Printer
Ưu điểm vượt trội : In, Photo,Scan,Fax hộp mực lớn 2000 –
5000 trang in, giao tiếp trường gần NFC (linh phụ kiện sử dụng
chung SP 310DN).
Tốc độ in 28 trang/phút.
Giao tiếp: USB, LAN, Wireless, NFC.
Bộ nhớ: 128MB. Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi.
Khay giấy 250 tờ, khay ưu tiên 50 tờ, khay giấy ra 125 tờ, có
chế độ tự động chọn khay theo kích thước giấy. Scan liên tục
qua khay ADF tối đa 35 tờ. Scan to USB/Email/ Folder/ FTP. Fax
từ máy tính, từ máy tính qua mạng. Công nghệ điều khiển bằng
smartphone, tablet.

Cartridge loại nhỏ-2000 trang
Cartridge loại lớn-3500 trang
Cartridge theo máy-1000 trang
(Theo tiêu chuẩn phủ mực 5%).

Máy in Ricoh SP 320SN máy in
Đa
chức
năng
(scan
–
photocoppy – in 2 mặt)
Máy in Ricoh SP 320SN máy in đa chức năng Là model được hãng
Ricoh cải tiến và bổ sung thêm tính năng mới theo nhu cầu của
người dùng. Sở hữu tốc độ in nhanh 26 trang/phút, khả năng in
2 mặt, đặc biệt được tích hợp thêm với hệ điều hành Mac X
V10,11 và hệ điều hành Linux nên Ricoh SP 320SN trở thành một
trong những lựa chọn hàng đầu cho văn phòng vừa và nhỏ hiện
nay. Model này có khả năng chứa giấy khay tay 50 tờ, khay
chính 250 tờ, khay ADF chứa được 35 tờ, lựa chọn khổ giấy linh
hoạt, hộp mực lớn lên đến 3.500 trang.
Máy in Ricoh SP 320SN máy in đa chức năng
Thông số kĩ thuật:
Tên máy in: Máy in Ricoh SP 320SN
Loại máy in: Đa năng laser đen trắng : In 2 mặt tự động- CopyScan
Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
Tốc độ in: 26 trang / phút
Bộ nhớ ram: 128MB
Độ phân giải : 1200 x 1200 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0, Ethernet 10 base-T100 Base TX ,NFC
Chức năng đặc biệt: Scan màu, Scan trực tiếp vào Email, USB ,
Thư mục.

Có chế độ tự động chọn khay theo khổ giấy.
Hiệu suất làm việc: 3,500 trang/tháng
Hệ điều hành : Windows 7/8/8.1/10,Sever 2003/2008/2012 ( 32bit
/ 64bit ),MacOS X v10.11,Linux
Mã mực : SP 311HS
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

Máy In Ricoh SP 212Sfnw –
PRINT, COPY, SCAN, FAX, WIFI
Máy in Ricoh SP 212SFNw là dòng máy in laser đen trắng đa chức
năng tích hợp các chức năng in ấn trong một chiếc máy in Scan,
Fax, Network, Wireless đặc biệt hơn nữa là chức năng Scan bằng
USB. Chiếc máy in Ricoh SP 212SFNw sự kết hợp hiệu suất cao
với việc sử dụng trong một thiết kế nhỏ gọn. Nhỏ gọn đủ để có
thể đặt trên mọi cỡ bàn làm việc và yên ắng khi vận hành, máy
in Ricoh SP 212SFNw là thiết bị in ấn trắng đen A4 lý tưởng
cho mọi văn phòng làm việc cũng như hộ gia đình. Tốc độ in
nhanh, quét tốc độ cao giúp cải thiện năng suất làm việc của
văn phòng.
Xem thêm các sản phẩm khác tại chuyên mục: Máy in Ricoh

Bộ sản phẩm máy in Ricoh SP 212SFNw
chính hãng bao gồm
Sản phẩm đi kèm với hướng dẫn lắp đặt, sử dụng.
Phiếu bảo hành

Hình ảnh máy in Ricoh SP 212SFnw

Những tính năng nổi bật của máy in
Ricoh SP 212SFNw
Thiết kế nhỏ gọn
Máy in Ricoh SP 212SFNw có thiết kế vuông vắn với kích thước

402 x 360 x 293 mm và nặng 11.1 Kg, vỏ ngoài của máy in Ricoh
SP 212SFNw được làm bằng chất liệu nhựa khá chắc chắn, kết hợp
giữa hai tông màu đen trắng.

Máy in Ricoh Sp 212SFNw sử dụng công nghệ
in laser
Máy in đa năng ricoh sp 212SFNw sử dụng công nghệ in laser đem
lại những bản in đẹp, sắc nét với chất lượng cao, máy in Ricoh
SP 212SFNw cho tốc độ in nhanh chóng lên đến 22 trang/phút.
Bạn chỉ mất 25 giây cho thời gian chờ máy khởi động, 6 giây để
bắt đầu in bản in đầu tiên và có thể thực hiện bản in với độ
phân giải tối đa lên đến 1200 x 1200 pdi.

Hỗ trợ định dạng giấy in khác nhau
Được thiết dành cho người dung văn phòng, máy in Ricoh SP
212SFNw hỗ trợ hầu hết các định dạng trang in phổ biến nhất
hiện nay như giấy A4, A5, A6.

Dễ dàng thao tác bảo trì
Thiết kế mở ở mặt trước (Front-opening design) của máy in SP
210SFNw giúp bạn dễ dàng bảo trì, nạp thêm giấy và nạp thêm
mực. Hộp mực máy in có dung lượng lớn định lượng là 2.000
trang, một lần đổ mực khay chứa mực có thể chứa 200g trong khi
đinh lượng của túi mực là 80g nên bạn có thể đổ tối đa là 2
túi mực và định lượng in tối đa là 4.000 trang. Các hộp mực
của Ricoh được thiết kế để bất cứ người dùng nào cũng có thể
dễ dàng tự tay nạp thêm mực chính hãng khi hết mực, mà không
cần chờ đợi hay lệ thuộc vào nhân viên kỹ thuật. Hãng Ricoh có
bán sẵn những gói mực nạp với giá phải chăng.
Chi tiết sản phẩm hộp mực máy in Ricoh SP 212SFNw tại: Mực in
Ricoh SP 210HS

Bảo hành toàn quốc khi sử dụng mực in
chính hãng
Ricoh là thương hiệu máy in đầu tiên tại thị trường Việt Nam
hỗ trợ người dùng tiết kiệm chi phí vận hành thông qua việc sử
dụng mực in chính hãng, đồng thời khách hàng vẫn được hưởng
quyền lời bảo hành máy tại các chi nhánh của Ricoh trên toàn
quốc khi sử dụng mực nạp này. Để tiện lợi hơn cho người dùng,
Ricoh đã thiết kế sản phẩm theo hướng giúp người dùng có thể
dễ dàng tự nạp hoặc thay thế mực in mà không cần đến sự hỗ trợ
của bộ phận kỹ thuật.
Xem thêm các sản phẩm mực in tại chuyên mục: Mực in Ricoh
Máy in Ricoh SP 212SFNw một trong những mẫu sản phẩm máy in
Ricoh được ưa chuộng nhiều trong công ty, các văn phòng vừa và
nhỏ, Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều sản phẩm Máy
in khác, chắc chắn quý khách sẽ lựa chọn cho công ty, văn
phòng hay cá nhân mình một chiếc máy in ưng ý và phù hợp nhất.

Máy in laser trắng đen RICOH
SP 325DN
Hiệu quả tiết kiệm chi phí những gì bạn in
Tận dụng không gian và ngân sách hạn chế của bạn. Chọn Máy in
Laser đen trắng SP 325DN với chi phí trả trước thấp và in ra
trắng đen với tốc độ 28 trang / phút (ppm) với sự tiện lợi
đáng kinh ngạc. Nó cung cấp nhiều tùy chọn kết nối cho việc
thực hiện máy tính để bàn phức tạp.

Máy in ricoh 325DNW

Nạp khay tiếp giấy 250 tờ và khay giấy rộng 50 tờ với nhiều
loại giấy khác nhau . In bưu thiếp, báo cáo và tài liệu có
kích thước hợp pháp với hình ảnh và văn bản sắc nét lên đến
1200 x 1200 dpi để gây ấn tượng với bất kỳ đối tượng nào.

Thao tác sử dụng đơn giản , bảo trì dễ dàng
In công việc sau khi làm việc với hộp mực All-in-One 3.500
trang để tăng thời gian hoạt động và đơn giản hóa việc bảo
trì. Ngay cả những người dùng lần đầu tiên có thể thay thế hộp
mực trong những khoảnh khắc.

Chọn loại mực in có năng suất cao hơn

In với sự tiết kiệm dài hạn bằng cách đầu tư vào Máy in Laser
đen trắng HP 377DNw. Với năng suất mực in mở rộng đến 6.400
trang đáng kinh ngạc, mô hình đồng hành này cho SP 325DN có
thể giảm tổng chi phí sở hữu ngay trong hộp. Thưởng thức thời
gian hoạt động nhiều hơn với chi phí thay thế ít hơn toner.

Máy In laser đa năng Ricoh
SP150SU (in, scan, copy)
Rất nhiều lý do khiến bạn phải để

mắt tới máy in Ricoh SP 150SU!
Máy in laser đa năng Ricoh SP 150SU – Tốc độ in 22 trang/phút,
độ phân giải 1200×600 dpi, in trang đầu tiên chỉ mất 11s đảm
bảo cho hoạt động in ấn thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Model này đến từ thương hiệu máy in Ricoh uy tín hàng đầu thế
giới.

Những ưu điểm của máy in Ricoh SP
150SU:
– Thiết kế nhỏ gọn, chống kẹt giấy
Máy in laser đa năng Ricoh SP 150SU được thiết kế với kích cỡ
nhỏ gọn 350 x 275 x 137mm, rất lý tưởng để bố trí tại nhiều
không gian như văn phòng nhỏ, gia đình. Máy in hoạt động với
khả năng hạn chế kẹt giấy, nạp mực và thay mực dễ dàng tiện
lợi cho công việc.
– Dòng máy in đa năng: In, copy, scan
Với máy in Ricoh SP 150SU, bạn có thể thực hiện nhiều công
việc khác nhau như scan, in, copy. Đây là chiếc máy in đa năng
giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí mua sắm máy văn phòng.
Ricoh SP 150SU thiết kế hộp mực All-In-One là giải pháp tích

hợp dành cho văn phòng nhỏ. Điều này cho phép một lần thay thế
tất cả các bộ phận quan trọng, dễ dàng và hạn chế tối đa chi
phí.

Công suất in ấn hiệu quả
Ưu điểm ở hiệu suất hoạt động của Ricoh SP 150SU: Tốc độ in 22
trang/phút, in nhanh trang đầu tiên chỉ mất 11 giây, đây là
dòng máy in có hiệu quả in ấn tối ưu so với bình diện máy in
vừa và nhỏ hiện nay.
Xét về chất lượng in thì người dùng có thể hài lòng về độ phân
giải lên đến 1200×600 dpi cho một bản in đơn sắc. Chất lượng
in đậm đều và đạt yêu cầu.

Khả năng tương thích tốt
Máy in laser đa năng Ricoh SP 150SU được trang bị cổng kết nối
USB tương thích với nhiều hệ điều hành hiện nay như Windows 10
, OS X sẽ giúp bạn dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi.
Máy in hiện hỗ trợ khổ giấy như A4, A5, A6, B5, B6, khay đựng
giấy 50 tờ và sử dụng loại mực SP 150HS (1500 tờ).

>> Cho đến giờ, Máy in laser đa
năng Ricoh SP 150SU vẫn là ưu tiên
số 1 của văn phòng nhỏ. Mua tại
Việt Số Hóa cài đặt miễn phí, giao
hàng tận nơi!

Máy in đa chức năng Ricoh SP
221SFNw
Máy in Ricoh SP 221SFNw là dòng máy in laser đen trắng đa
chức năng tích hợp các chức năng in ấn trong một chiếc máy in
Scan, Fax, Network, Wireless đặc biệt hơn nữa là chức năng
Scan bằng USB. Chiếc máy inMáy in Ricoh SP 221SFNw sự kết hợp
hiệu suất cao với việc sử dụng trong một thiết kế nhỏ gọn. Nhỏ
gọn đủ để có thể đặt trên mọi cỡ bàn làm việc và yên ắng khi
vận hành,Máy in Ricoh SP 221SFNw là thiết bị in ấn trắng đen
A4 lý tưởng cho mọi văn phòng làm việc cũng như hộ gia đình.
Tốc độ in nhanh, quét tốc độ cao giúp cải thiện năng suất làm
việc của văn phòng.
Bộ sản phẩm Máy in Ricoh SP 221SFNw chính hãng bao gồm:
– Sản phẩm đi kèm với hướng dẫn lắp đặt, sử dụng.
– Phiếu bảo hành

Thông số chất lượng
Model: SP 221SFNW
Loại máy: In laser, photo, scan, fax
Tốc độ in: 22 trang/phút

Độ phân giải: 1200 x 600 dpi
Khay đựng giấy: 250 tờ
Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
Kết nối: USB 2.0,Ethenet 10 base-T100 base-TX,Wireless
LAN(IEEE 802.11b/g/n),NFC
Hàng mới 100% được bảo hành chính hãng 12 tháng
Hotline (zalo) 0981 669 996

Vì sao nên sử dụng máy in Ricoh?
Ricoh là một tập đoàn điện tử nổi tiếng đến từ Nhật Bản
cung cấp sản phẩm đa dạng từ thiết bị văn phòng. Ricoh
đã đặt chân đến thị trường hơn 200 quốc gia và
Với chất lượng Nhật Bản, các sản phẩm máy
Ricoh được khách hàng Việt Nam cũng như khách
toàn thế giới tin tưởng sử dụng.
Sẽ là lựa chọn rất tốt khi bạn sử dụng máy
Ricoh trong văn phòng, dịch vụ
Chế độ bảo hành chính hãng tốt

khu vực.
photocopy
hàng trên
photocopy

