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Decida como você quer se conectar à SP 377 Series. Você pode usar a USB 2.0 
padrão e a conectividade Ethernet 10Base-T/100Base-TX. Se preferir, pode se 
conectar pela LAN sem fio ou Wi-Fi Direct e eliminar o uso de cabos e fios. Além 
disso, a conexão sem fio permite que você coloque o equipamento em locais mais 
convenientes no seu escritório. É fácil começar. Baixe automaticamente o driver de 
impressão adequado para os sistemas operacionais Windows®, Mac ou Linux®. 
Depois, é só aproveitar a compatibilidade direta da SP 377 Series com PCs e Macs e 
com dispositivos móveis com iOS e Android® para ter ganhos de produtividade em 
qualquer lugar.  

Obtenha valor com tudo 
Durante o tempo de inatividade, você pode perder mais que produtividade. Use a 
SP 377 Series para manter as informações e os negócios fluindo. Ela inclui um 
cartucho de impressão all-in-one (AIO) simples de usar, com rendimento de 6.400 
impressões para ampliar o tempo de atividade e os ciclos de manutenção, e 
minimizar os custos por página. Quando for preciso substituir o cartucho AIO, 
você mesmo pode instalar em segundos. Reduza os custos ainda mais com a 
impressão padrão em frente e verso. A SP 377 Series oferece um Consumo de 
Eletricidade Típico (TEC) baixo e o Modo Sleep. Além disso, ela tem certificação 
ENERGY STAR® e atende aos critérios Silver* da EPEAT, o que ajuda a reduzir 
ainda mais os custos operacionais.

*A classificação EPEAT é aplicável apenas nos EUA.

Livre-se de suas maiores cargas de trabalho
Para cumprir prazos, você precisa das informações certas oportunamente.
Por isso, você pode usar a SP 377 Series par imprimir apresentações, contratos, 
propostas e outros documentos de negócios em preto e branco, até 30 páginas por 
minuto (ppm), com imagens e textos nítidos, a até 1.200 x 1.200 dpi. Deixe toda a 
equipe dividir a produtividade. É possível processar vários trabalhos ao mesmo 
tempo com um controlador de 360 MHz e memória de 128 MB. Vá além da 
impressão básica e melhore a qualidade de seu trabalho adicionando marcas 
d'água, combinando páginas, criando capas e muito mais. Para impressão, cópia, 
digitalização e fax, a MFP SP 377SFNwX inclui um painel de controle LCD com 
quatro linhas que contém teclas intuitivas e oito teclas para discagem rápida. 
Assim, você consegue gerenciar taregas e mudar configurações com facilidade.

Faça a ligação entre valor e versatilidade
Encontre a maneira fácil de responder aos desafios mais exigentes do seu local de trabalho. Adicione a impressora 
RICOH®  SP 377DNwX ou a multifuncional (MFP) RICOH SP 377SFNwX ao seu escritório de pequeno porte ou grupo 
de trabalho. Aproveite diversos recursos que economizam espaço e orçamento e compartilhe informações com clientes e 
colegas de uma maneira rápida, consistente e conveniente. Faça sua escolha de opção de conectividade, incluindo LAN 
sem fio e Wi-Fi Direct®, para simplificar a instalação e a configuração, e use seu dispositivo móvel pessoal para imprimir 
ou compartilhar informações. Com o cartucho de impressão all-in-one de uso extenso, você minimiza as tarefas de 
manutenção e a necessidade de assistência técnica. 

Elimine as conexões complicadas



Experimente produtividade sem desorganização

Adicione recursos para reduzir despesas
Use a MFP SP 377SFNwX para compartilhar informações em vários 
formatos. Com a digitalização colorida e o fax sem papel, você entrega 
informações digitalmente em segundos, além de reduzir os custos 
operacionais. Carregue originais de um ou dois lados de até 8,5" x 14" no 
alimentador de documentos com reversão automática para 35 folhas e 
digitalize-os com rapidez e tranquilidade. Distribua digitalizações preto e 
branco ou totalmente coloridas em formatos JPG, TIFF ou GID usando 
várias funcionalidades, como Digitalizar para pasta, Digitalizar para e-mail e 
USB. Use o modo Cópia de identidade para digitalizar documentos frente e 
verso na mesma folha de papel. Receba contratos e faxes direto na sua caixa 
de entrada, sem usar papel. Envie seus faxes com a mesma facilidade com um 
Catálogo de Endereços para 108 entradas, rediscagem automática e fax pelo 
PC. Use o vidro tamanho carta para fazer rapidamente cópias 
impressionantes de documentos, livros, objetos 3D, carteiras de identidade 
para carteira e muito mais.

Vá aonde o trabalho levar você 
Sua próxima ideia genial pode surgir em qualquer lugar, mesmo quando você 
estiver longe do escritório. Escolha a SP 377 Series para tomar uma 
providência com relação a isso. Utilize seu smartphone, tablet ou laptop para 
baixar o app RICOH Smart Device Print&Scan e imprimir ou compartilhar 
informações, sem utilitários ou drivers. O suporte ao Mopria™ permite a 
impressão direto do seu smartphone ou tablet Android®. Com a função de 
comunicação por aproximação (NFC) da SP 377 Series, você pode 
compartilhar documentos na hora, simplesmente aproximando seu 
dispositivo pessoal à tag NFC no painel de controle do equipamento.

Dê ao público o que ele deseja
Você é diferente. Suas mensagens são exclusivas. Mostre isso aos seus 
clientes compartilhando com eles tipos e tamanhos diferentes de materiais, 
de cartões postais até documentos em tamanho ofício. Carregue a bandeja 
de papel dianteira para 250 folhas ou a bandeja auxiliar para 50 folhas com 
diversos tipos de papel, incluindo aqueles de materiais mais espessos de

até 90 libras, para chamar a atenção do público. Produza envelopes 
impressos com a bandeja auxiliar. Você também pode criar pilhas de 
conjuntos e pegá-las quando puder na bandeja de saída que economiza 
espaço.

Para ver recursos detalhados de nossos produtos 
multifuncionais, acesse www.ricoh-usa.com/products



RICOH SP 377DNwX/SP 377SFNwX
E S P E C I F I C A Ç Õ E S  D O  S I S T E M A

Especificações do mecanismo
SP 377DNwX 
SP 377SFNwX 
Configuração 
Tecnologia
Cor/PB
Processo de impressão 
Elemento de digitalização 
Tipo de toner

No de peça 408151
No de peça 408155
Desktop
Laser
Preto e branco
Impressão eletrofotográfica
Feixe de laser
Revelação toner seco com monocomponente

Velocidade de impressão PB (Carta) 30 ppm
Volume máximo mensal
Ciclo de função 
máximo mensal
Tempo de saída da 
primeira página 
Tempo de aquecimento 

Recuperação da inatividade

Até 5.800 impressões/mês

35.000 impressões

até 8 segundos 
SP 377DNwX: até 26 segundos
SP 377SFNwX: até 30 segundos
6 segundos

Capacidade padrão de papel 1 Bandeja 250 folhas + Bandeja manual de  
       50 folhas 

Capacidade máx. de papel     300 folhas
Capacidade padrão saída     SP 377DNwX: 125 folhas (viradas p/ baixo)  

SP 377SFNwX: 50 folhas (viradas p/ baixo) 
Tamanhos papel compatíveis Bandeja padrão: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14"

Peso do papel compatível  

A6 – B5
Tamanhos personalizados: 3,94" x 5,82" a 8,5" 
x 14" (100 x 148 mm a 216 x 356 mm) 
Bandeja auxiliar: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14", A6 – 
B5, envelopes
Tamanhos personalizados: 3,5" x 5,5" a 8,5" x 
14" (90 x 140 mm a 216 x 356 mm) 
Frente e verso: 8,5" x 11", 8,5" x 14", A4
14 – 43 lb. Bond/90 lb. Index
(52 – 162 g/m2)

  Frente e verso: 16 – 28 lb. Bond (60 – 105 g/m2)
Tipos de papel compatíveis  Bandeja padrão: Fino, espesso, comum, cartão,    

Frente e verso 
Dimensões (LxPxA):

colorido, pré-impresso, pré-furado, timbrado, 
sulfite, reciclado, envelope, OHP*, Etiqueta* 
Padrão (a menos de 50% da produtividade) 
SP 377DNwX: 14,8" x 15,5" x 10,4"
(376 x 392 x 262 mm)
SP 377SFNwX: 15,9" x 15,5" x 15,9"
(405 x 392 x 405 mm)

Peso       SP 377DNwX: 28.6 lb. (13 kg)  

Consumo de energia  
  (Operacional)

Consumo de energia 
(Modo Sleep)  

Consumo típico de
eletricidade 

(incluindo AIO inicial)
SP 377SFNwX: 37,5 lb. (17 kg)  
(incluindo AIO inicial)
Máx 800 W

SP 377DNwX: 0,087 W
SP 377SFNwX: 0,089 W 
SP 377DNwX: 1,4 kWh/semana

                    ** (TEC) 
Requisitos de energia 
ENERGY STAR
EPEAT 

SP 377SFNwx: 1,5 kWh/semana 
120V, 60Hz, 7A
Certificada
Classificação Silver

**Apenas bandeja manual

**Consumo de Energia Típico pelo programa ENERGY STAR.

Especificações de cópia - Somente SP 377SFNwX:
Resolução de cópia Digitalização: 600 x 600 dpi pelo Vidro,  

600 x 300 dpi via ARDF
  Impressão: Up to 1200 x 1200 dpi

Tipo de alimentador de docs Alimentador de documentos com reversão 

Capacidade do Alimentador
de documentos

Alimentação de documento

Capacidade de originais:
Tamanho do original:

automática (ARDF)
35 folhas

Alimentador de documentos com reversão 
automática (Padrão)
35 folhas
5,5" x 5,5" a 8,5" x 14" (140 x 140 mm
a 216 x 356 mm)

Peso do original:  14 - 28 lb. Bond (52 - 105 g/m2) 
Quantidade máxima de cópias 99 cópias 
Taxas de redução e
ampliação predefinidas
Intervalo de zoom

50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 
200%, 400%
25 – 400% in 1% em incrementos pelo 
ARDF ou vidro

Cópia de identidade Compatível

Funções de cópia - Somente SP 377SFNwX
Cópia frente e verso, combinada (2 em 1, 4 em 1), ajuste de densidade de 
imagem, modo de qualidade de imagem (Texto/foto/combinado)

Especificações da impressora
Velocidade do processador 
Memória 
  (Padrão/Máximo)
Resolução de impressão 
Linguagens da impressora 
Tipo de conexão 

Suporte a fontes 
Protocolos de rede
Sistemas operacionais
compatíveis 

Utilitários de 
gerenciamento dispositivo 

Impressão móvel

360 MHz
128 MB RAM

1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi 
PCL6, PCL5e
Wi-Fi Direct
IEEE 802.11 b/g/n LAN sem fio ((modos Ad 
Hoc e e de infraestrutura)
Comunicação por aproximação (NFC) 
Ethernet 10Base-T/100Base-TX USB2.0 de 
alta velocidade tipo B
PCL: 45 + 13 Internacionais
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Windows Vista/7/8//10, Server 2003/2008/
R2, Server 2012/R2
Mac OS v10.8 ou posterior
Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 
13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7   e 
suporte a Mopria™ 
Web Image Monitor, @Remote1 (suporte 
limitado aos utilitários, requer o @Remote 
Office Appliance opcional)
App RICOH Smart Device Print&Scan, Mopria

1 Informações apenas do contador.

Outros recursos de impressão
Agrupar, pontilhar, frente e verso, não imprimir páginas em branco, 
folhas de capa, layout/n para cima, reduzir/ampliar, girar impressão, 
economia de toner, marcas d'água

Especificações de scanner - Somente SP 377SFNwX:
Resolução do scanner Óptica: 1200 x 1200 dpi

TWAIN/WIA: Vidro – 75 a 19200 dpi; ARDF: 
Até 600 x 600 dpi
Digitalizar p/: 100/150/200/300/400/600 dpi

Vel. de digitalização (carta) PB: 13 ipm a 600 x 300 dpi 
   c/ARDF  Cor: 4.5 ipm a 600 x 300 dpi 
Tamanho do vidro                  Até 8,5" x 11,7" (216 x 297 mm) 
Tamanho máx. digitalização Até 8,5" x 14"
Modos de digitalização 
Formatos do arquivo 
Modos de digitalização 

Texto, Texto/Foto, Escalas de cinza
TIFF, JPEG, PDF
Para Email (1 destinatário por TX) 
Para pasta (1 destino por TX) Para 
FTP (1 destino por TX) Para USB

Especificações de fax - Somente SP 377SFNwX:
Resolução de fax 

Vel. de digitalização do fax
c/ARDF  

Padrão: 200 x 100 dpi (8 x 3,85 linhas/mm) 
Detalhes: 200 x 200 dpi (8 x 7,7 linhas/mm) 
PB: FB: 145 mm/s (300 x 300 dpi),
36 mm/s (600 x 600 dpi), ARDF: 64 mm/s 
13 ipm (600 x 300 dpi) Cor: FB: 48 mm/s 
(300 x 300 dpi),12 mm/s (600 x 600 dpi), 
ARDF: 22 mm/s 4.5 ipm (600 x 300 dpi)

Velocidade do modem           33,6 Kbps com fallback automático a 2.400 bps  
Método de compactação de fax MH, MR, MMR

100 pagesTamanho de memória SAF 
Velocidade de transmissão 
Discagens rápidas

Aprox. 3 segundos/página* 
8 padrão

Recursos padrão do fax  Envio/recebimento pelo PC, resposta autom., 
rediscagem autom., recepção manual/autom., 
fax de livro, transmissão (100 estações), 
controle de contraste, modo de correção de 
erros, redução de imagem, transmissão 
imediata/memória, monitor speaker, discagem 
no gancho, retransmissão de página, seleção de 
pulse/tone, suavização, interface para 
secretária eletrônica, indicador de tempo

*Gráfico ITU núm. 1, Compactação: MMR, Resolução: Velocidade padrão: 33,6 Kbps.

Consumíveis e rendimentos
Cartucho de impressão All-In-One 6.400 páginas* No da peça 408161
  SP 377XA.
*Valores de rendimentos declarados baseados em ISO/IEC 19752. Os rendimentos 
reais podem variar com base nas imagens impressas e em outros fatores.
Fornecida com um cartucho de impressão All-In-One inicial que rende 
aproximadamente 1.000 páginas. Todos os outros consumíveis são enviados com 
rendimento máximo.
Para obter melhor desempenho e rendimento, recomendamos o uso de 
peças e suprimentos genuínos da Ricoh.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso.

Garantia
A impressora a laser PB RICOH SP 377DNwX e a impressora a laser 
multifuncional PB SP 377SFNwX têm garantias contra defeitos por um 
período de um ano a partir da data da compra. Os consumíveis estão sob 
garantia de 90 dias da data de compra ou até que se esgotem, o que ocorrer 
primeiro. Consulte os documentos fornecidos com o produto para obter 
mais detalhes.
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