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Opcional Bandeja de entrada de fax / Wi-Fi / 2 níveis

COPIAR SCAN FAX USBIMPRESSÃO

U m  n o v o  M F P  p a r a  o  m a i s  m o d e r n o  e s c r i t ó r i o  i n t e l i g e n t e

Sindoh MFP A3 serie N410
preto e branco

COPIA
Classificação N410 N411

Velocidade de impressão (páginas /minuto)  26 ppm 30 ppm

Tempo de pré-aquecimento 59 segundos ou menos

Velocidade de cópia da primeira página 9 segundos ou menos

Memória RAM 1GB

CPU Quad Core (Dual Core de 800 MHz + Dual Core de 533 MHz)  

DISCO RÍGIDO SSD 256 Gb (Opcional)
Número máximo de cópias 999 folhas
Velocidade de 
digitalização

Para 300 dpi 55 ppm (monocromo)/22 ppm (color)

Para 600 dpi 30 ppm (monocromo)/11 ppm (color)

Resolução Scan 600dpi

Impressão 1,200dpi

Impressão frente e verso Por padrão
Carregando documentos no ARDF 90 folhas (75g/㎡)

Volume da bandeja padrão 1.100  folhas (500  folhas x 2 níveis + 100  folhas na bandeja de entrada manual)

Alimentação máxima de papel (opção) 2.100 folhas (500 folhas x 4 níveis + 100 folhas na bandeja de entrada manual)

Tamanho do papel 
correspondente 

1 nível, 2 níveis 11 níveis: A5~B4, 2 níveis: A5~A3, 60g/㎡ ~ 220g/㎡

Bandeja de entrada manual A6~A3, 60g/㎡ ~ 220g/㎡

Bandeja de salida 250 folhas
Toner 10.000 folhas (equipo original), 10.000 /20.000 folhas (después de comercializar)

Energia 580 W ou menos

4,2 W ou menos

Ruído
Funcionamento 69 db ou menos 68 db ou menos

Em repouso 48 db ou menos

Tamanho (L x D x A) 559 x 599 x771.1mm

Peso 50.8Kg

Consumo máximo de energia
Modo de suspensão

※  Algumas imagens neste catálogo mostram o produto com os recursos opcionais 
instalados 

Classificação N410 N411

Resolução Scan 600dpi

Impressão 1,200dpi

Sistema operacional 
compatível

Server: Windows Server 2003/ Server 2003 R2/Server 2008 Windows Server 
2003/Server 2003 R2/Server 2008 R2/Server 2008 R2 x64 Edition/Server 2012/

Server 2012 R2
 Cliente: Vista/7/8/8.1 Vista/7/8/8.1 x64 Edition Windows Server 2003/Server 2003 
R2/Server 2008 Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008 x64 Edition/

Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, varios SO Linux

PCL6/5e
Driver de impressora: Windows 7/8/8.1/10 (32 bits) Controlador de impresora: 
Windows 7/8/8.1/10 (64 bits) Controlador de impresora: Windows XP (32 bits SP3)/
Vista (SP2) Impresora: Windows Server 2008 R2 SP1/Server 2012

PS3

Windows 7/8/8.1/10 (32 bits, 64 bits)
Windows XP (32 bits SP3)/Vista (SP2)

Impressora: Windows Server 2008 R2 SP1/Server 
2012 Macintosh OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 

Varios SO Linux

Memória 1GB

Interface Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, 
USB 1.1, USB 2.0, USB Host

IMPRESSÃO

Classificação N410 N411

Linha de comunicação PSTN (rede telefônica pública comutada),
PBX (quadro de controle automático privado), G3 (linha de fax)

Velocidade de transmissão 2,4-33,6 kbps

Tempo de transmissão 2 segundos ou menos(A4m V.34, 33,6 kbps, JBIG)

Codificação MH, MR, MMR, JBIG

Modo de comunicação ECM / G3

Tamanho da transmissão
Digitalização em mesa: 297 x 431,8 mm (largura x comprimento) 

(A3 ou 11 x 18 ") Digitalização em ARDF: 297 x 1.000 mm (largura x 
comprimento máximo)Max A3

FAX (opcional)

Clasificación N410 N411

Color, monocromo  Cor, escala de cinza, preto e branco
Resolução 150 / 200 / 300 / 600dpi

Tamanhos compatíveis

Digitalização em leito plano: 297 x 431,8 mm (largura x comprimento) (A3 ou 11 x 
17 ") Digitalização em ARDF: 297 x 1.000 mm (largura x comprimento máximo) 
(400 dpi ou menos) 297 x 432 mm (largura) x comprimento máximo) (600 dpi)

Interface Ethernet 10 Base-T/100 Base-T/1000 Base-T, USB 1.1, 
USB 2.0, USB Host

Protocolo TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6)

Sistema operacional compatível
Impressora con Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bits), XP (SP3)/Vista 

(SP2), Windows Server 2008 R2 SP1/Server 2012 

Controlador Controlador TWAIN/WIA

Tipos compatíveis TIFF, PDF, JPEG

DIGITALIZAÇÃO

serie Sindoh MFP A3                       N410 preto e branco



Solução A3 segura, inteligente e ecológicaDe funções básicas simples e convenientes a 
soluções de qualidade inteligentes e seguras

SCAN
Email

+

Classificação  N500  N410

Largura     585mm    559mm (-26mm )

Deep     660mm    599mm (-61mm )

Alta     862mm    771mm (-91mm )
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MFP A3 serie N410 
compacto preto e branco Maior flexibilidade nas atividades de 

negócios: envie os documentos 
recebidos por fax para outros 
escritórios, incluindo os seus, 
sempre que desejar

Uma nova transportadora para o 
tambor ecológico / desenvolvedor com 
tecnologia SRR (Self Refresh & 
Recycle) foi integrada.

Tecnologia AR 
(Auto Refine) 

(pingar)

Reciclagem de
 toner usado

Tecnologia SRR 
(Self Refresh & 

Recycle)

- Devido ao fornecimento contínuo 
da nova operadora, a capacidade do 
desenvolvedor foi melhorada.

- Melhor qualidade de imagem 

- Tecnologia ecológica que reduz o 
desperdício de toner e elimina a 
necessidade de um contêiner de coleta de 
grande volume.
- As vantagens combinadas da tecnologia 
AR (Auto Refine) e da solução de 
reciclagem de resíduos de toner 

- Como a nova portadora é carregada de 
forma contínua e contínua, a duração do 
desenvolvedor é estendida.
- Isso permite ocupar menos espaço no 
recipiente de resíduos, uma vez que 
apenas os desenvolvedores de resíduos 
são coletados.

- Digitalização em PC usando TWAIN / WIA
- Armazenamento do arquivo digitalizado na
memória USB
- Transmissão de dados digitalizados por
email
armazenamento do servidor FTP
- Transmissão de dados digitalizados via
WebDaV
- Armazenamento de pastas
compartilhadas, compatível com JPEG,
PDF, TIFF

Fax modem ITU-T V.34 a 33,6 Kbps, 
compatível com o método de 
comunicação G3, e JBIG que permite a 
transmissão de documentos e imagens 
em menos de 3 segundos.

Ambos os lados das carteiras de 
motorista, carteiras de identidade e 
cartões de visita podem ser facilmente 
copiados em uma única página.

Ambiente mais seguro e eficiente: 
a função "Tx / Rx confidential" 
solicita uma senha para visualizar e 
imprimir faxes.
(※ )Se equipado com a opção)

※  Se equipado com a opção ※ UIT-T: Setor de Padronização de 
Telecomunicações da UIT (União Internacional de 
Telecomunicações) 

Rodar classificação
Ao imprimir várias cópias de um 
documento, você pode girar a direção 
do papel vertical ou horizontalmente 
para classificar facilmente cada 
conjunto de cópias.

Função de segurança de fax

Tecnologia SRR 
ecológico

O tambor / revelador é equipado com 
tecnologia SSR (Self Refresh & 
Recycle) que prolonga a vida útil do 
revelador e gera imagens de alta 
definição sem desperdiçar toner.

Função de encaminhamento 
de fax

Alta velocidade de digitalização de 
documentos e transmissão para 

memória

Copie os dois lados dos documentos 
de identidade em uma única página.

Tambor ecológico / desenvolvedor 
com tecnologia SRR

Compatível com várias soluções de 
digitalização

Design compacto, o 
melhor do seu tipo

-10% economia de espaço em comparação com outros MFP A3




