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N610 Series support cloud printing, 
document security, and various solutions 
for device management to establish user-
centered optimized work environment. 
Sindoh's excellent consulting for solutions 
and customized service can complete your 
smart business.

※ The function is in development stage, and will be 
implemented when ready

N610 Series support mobile printing for 
all types of smartphones and tablets. 
Users can use Air-Print for Apple devices 
and Sindoh's printing application (sPrint) 
for Android devices to print photos or 
documents.

Customized solutions

Convenient Mobile Functions

Solutions Functions

Card 
Authentication

- Security with user validation 
(Staff ID, ID/PW validation supported, multi-validation server function added,

     user work information expanded)

Cloud Printing
- Printing with all MFPs via card authentication possible
- Various printing options such as Now / Select / Each

Status 
Management

- Useful statistics information including real-time MFP status and
counter monitoring provided

Sindoh N610 Series

Sindoh N610

Sindoh N610 Series

Sindoh N610

Android sPrint Application Apple Air-Print

Via NFC, Android devices can be 
connected to the device to print a 
document. Scanned image from N610 
series can be received directly by using the 
sPrint application.

No additional application is required to 
print photos or document from iPhone or 
iPad. Also, no driver installation is required 
to print with MacBook laptops and simple 
settings including number of copies, paper 
size, or 2-side printing can be selected.

Serie N610 MFP A3 preto e branco de Sindoh

Classificação N611 N612 N613

Velocidade 30 ppm 40 ppm 45 ppm

Tempo de pré-aquecimento Menos de 56 segundos

Primeiro tempo de cópia Menos de 8 segundos Menos de 6,5 segundos

Resolução 600 dpi 

Processador Quad Core (800 MHz Dual Core + 533 MHz Dual Core) 

Memoria RAM / DISCO RÍGIDO 2 GB / SSD 256 GB (Opcional)

Impressão frente e verso Standard

Papel

Capaci
dade 

Papel

Bandejas de papel 1,000 folhas (500 hfolhas x 2 bandejas)

Bandeja de papel manual 100 folhas

RADF 100 folhas (65 g/㎡)

Capacidade maxima 2,100 folhas (500 hojas × 4 bandejas + 100 folhas entrada manual)

Tamanho

Bandeja padrão  1 A5 ~ B4 

Bandeja padrão  2 A5 ~ A3

Bandeja de papel manual A6 ~ A3

RADF Largura 139.7 ~ 297 x comprimento 139.7 ~ 432 mm

Bandejas opcionais A5 ~ A3

Duplex comprimento 148 ~ 431.8 mm

Gram
mage

Bandejas Estardars 60 ~ 220 g/㎡

Bandeja papel manual 60 ~ 250 g/㎡, OHP,Envelopes

RADF 50 ~ 128 g/㎡

Bandejas opcionais 60 ~ 220 g/㎡

Duplex 60 ~ 209 g/㎡

Bandeja de Saída 250 folhas

Consumíveis Toner
Inicial 20,000 folhas

Substituição 20,000 folhas / 30,000 folhas

Outros

Alimen
tação

Consumo Máximo 1.1 kW ou menos

Modo Sleep 4.2 W ou menos

Ruído
Na impressão 69 db 73 db 74 db

En Stand-by 48 dB ou menos

Painel 9˝Color LCD

Tamanho (L x D x A) 559 x 599 x 802.9 mm

Peso 55 Kg

Volume 
mensal

Recomendado 5,800 folhas 9,000 folhas 10,000 folhas

Máximo 28,000 folhas 48,000 folhas 50,000 folhas

Opções Kit de fax, bandejas adicionais, impressão móvel, Wi-Fi

Classificação N611 N612 N613

Modos de digitalização Cor, escala de cinza, P/B

Velocidade a 300 dpi (Color / P/B) 45 ipm / 55 ipm

Resolução 150 / 200 / 300 / 600 dpi

Tamanho

Cristal Plano Largura 297 x comprimento 431,8 mm (A3 ou 11 "x 17") 

RADF
Largura máxima x 297 x comprimento 1.000 mm (300 dpi ou menos)

Largura máxima 297 x comprimento 432 mm (600 dpi)

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

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

SO Compatíveis
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit), XP (SP3) / Vista 

(SP2), Windows Server 2003 / 2008 R2 SP1, 2012,
 Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11

Driver  TWAIN / WIA Driver

Formatos Suportados TIFF, PDF, JPEG

Classificação N611 N612 N613

Velocidade de impressão 30 ppm 40 ppm 45 ppm

Velocidade primeira cópia 8 segundos ou menos 6 segundos ou menos

Resolução 1,200 dpi x 1,200 dpii

Emulações PCL6/5e, PS3

SO 
Compatíveis

Server Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 (32bit, 
64bit)  Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 

(64bit)

Cliente

Vista (SP2) / 7 / 8 / 8.1 (32bit, 64bit) 
  Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 (32bit, 

64bit)   Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 
  Linux OS

PCL6/5e Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit, 64bit), Windows XP (32bit SP3) / Vista 
(SP2) Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Printer (64bit)

PS3

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit, 64bit), Windows XP (32bit SP3) / Vista 
(SP2) Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Printer (64bit)

Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
Linux OS

Memoria  2 GB

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

Classificação N611 N612 N613

Tipos  de linha PSTN (Red pública), PBX (Centralitas Privadas), G3 (Lineas de Fax)

Velocidade de transmissão 2.4 ~ 33.6 kbps

Tempo de transmissão Menos de 2 Seg. (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)

Tipos de compactação de dados MH, MR, MMR, JBIG

Modos de Comunicação ECM / G3

Tamanho
Cristal Plano Largura 297 x comprimento 431,8 mm (A3 ou 11 "x" 17)

RADF Largura máxima 297 x comprimento 1.000 mm

1609※ Algunas imagenes de este catálogo incluyen accesorios opcionales instalados. 
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Design Compacto
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아침회의가 많은 날

비업무시간

업무시간

대기시간 1분

비트맵 폰트 벡터 폰트

대기시간 60분

잔업이 많은 날

점심시간

업무 종료가 빠른 날

S
Received fax documents can be forwarded to specified devices 
at certain time of day. This function can be useful for departments 
for overseas business, multi-international company, and sales 
staffs who frequently work outside of office.

Fax forward

++

+

Optimized user 
environment

Solução durável e 
amigável com o meio 

ambiente

Font resolution

Gradation 1 Dot quality

2 Dot qualityLine quality

JITTER Photo quality

N610

N700

Optimized high-quality printing is possible with finer and more 
consistent particles of toner. A vivid, but very small dot or fine line 
can be printed clearly.

Super-fine particle toners for 
high quality printing

When dust or smudge on flatbed is detected, the source of dirt 
is removed automatically by image processing for copying or 
scanning. Also, "Dust detection" warning image is displayed to 
alert user so that user can remove the dirt. 

Auto dust removal
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MIERCOLES

Horas sem trabalho

Bitmap fonts Vector fonts

Horas de trabalho
Día con reunión 

Dia da conclusão 
anterio

Dia com hora extra

Hora da refeição

1 minuto de tempo de descanso 
60 minuto de tempo de descanso S

More embedded fonts are added to support various types of fonts 
from a wide range of application programs. Printing speed and 
quality are improved with these fonts.

Modo de economia de energia com 
detecção modos de trabalho automáticos

Um novo recurso, "Weekly Timer", ajusta o tempo de espera 
automaticamente, dependendo dos padrões de trabalho do usuário, que 
variam em dias da semana, manhã, tarde, horário do almoço e hora do rush. 
O modo de espera é mais fácil de usar e salva energia enquanto aumenta a 
vida útil do dispositivo.
Temporizador semanal:
O dispositivo detecta as horas de trabalho do usuário dependendo dos dias da semana 
para ajustar o tempo de espera, além disso, o usuário pode ajustá-lo manualmente.

Enhanced fonts to
 improve text printing quality

-34%

Design de tamanho compacto

Filtro de reciclagem
Partículas de toner. 
Gerenciamento prático de 
reciclagem de toner.

Os pontos fortes da Tecnologia de Tecnologia e Reciclagem AR 
combinam a qualidade de impressão e a durabilidade do 
revelador, melhorando com a purificação automática dos 
transportadores e não é necessária nenhuma garrafa de 
reciclagem, uma vez que o novo filtro de pó de papel é 
usado Reciclar o revelador com pequenas partículas de pó de 
papel que recolhem o revelador com grandes partículas de pó 
de papel no tambor. Além disso, proporciona um baixo 
benefício de manutenção, impressão de alta qualidade e 
design compacto.

Design compacto e favorável
com o meio ambiente
O desenvolvedor e o tambor com SRR

(Auto Refresh & Recycle) são 
projetados para maximizar a qualidade 
de impressão e prolongar a vida útil do 
dispositivo. O dispositivo é projetado de 
forma compacta sem uma garrafa de 
reciclagem de toner.

Painel grande e fácil
Use para uso fácil.
Cores diferentes são aplicadas à interface 
do usuário de acordo com a função a ser 
executada para uma maior familiarização do 
painel e do sistema. As teclas de função de 
velocidade podem ser ajustadas para 
configurar as funções mais usadas. O 
logotipo do usuário e o design dos ícones 
também são ajustáveis para que esta 
impressora multifuncional inteligente seja 
mais personalizada e conveniente. 

Diferentes funções de
a bandeja de saída
A bandeja de saída é projetada grande o 
suficiente para acomodar muitas cópias 
com fácil elevação. Além disso, duas 
bandejas, standard e multiproposito, são 
instaladas como padrão para classificar 
documentos facilmente a partir das 
diferentes funções de cópia, impressão e 
fax, para atender às necessidades dos 
usuários.

Melhor qualidade de impressão e durabilidade do dispositivo com um design ecológico

++

+

Tipo AR

Tipo de 
reciclagem

Tipo SRR 

Vantagens da combinação dos dois tipos AR e Reciclagem

Reciclagem de toner usando filtros de papel

-Auto-Purificação do revelador 
fornecendo mistura de toner.
-Resolução de impressão de alta 
qualidade

Gestão sem garrafa de reciclagem de Toner

-Forneça toner misturado de alta qualidade 
para melhorar a resolução de impressão.

-Projeto de gerenciamento de reciclagem 
sem garrafa de reciclagem de toner.

※ With optional part

※PCL 45 Fonts (Vector) & PS 136 Fonts embedded:

Improved PCL Vector fonts are added to improve printing quality and performance.

※ Improved PCL XL emulation : PDL emulation HES 4.2 version, Next-generation 

PCL XL is equipped for faster printing

A série N610 é desenvolvida em 
colaboração com a Tangerine, 
uma empresa de design 
especializada no Reino Unido. O 
DNA único do Sindoh no design, 
as cores da moda, a ênfase nos 
detalhes, os novos materiais e o 
acabamento impecável são 
reiterados neste dispositivo. O 
design compacto do dispositivo 
(34% menor que o dispositivo 
N600) dá ao seu escritório mais 
espaço para outro uso.

  Tipo N600 N610 Diferença

Largura 623mm 559mm -64mm

Prof. 799mm 599mm -200mm

Alta 816mm 802.9mm  -13.1mm




