
Copiadora digital multifuncional a cores A3

D330 / D332

2103※ Algumas imagens neste catálogo mostram o produto com os recursos opcionais instalados.

Sindoh A3 Color MFP D330  / D332
CÓPIA SCAN

Modelo D330 D332

Velocidade (cores / preto) 22 / 22 ppm 28 / 28 ppm

Aquecimento 20 segundos ou menos 

Tempo da primeira página (cores / preto) 8,4 segundos ou menos / 6,8 segundos ou menos 

Resolução 1800 dpi x 600 dpi

Processador ARM Cortex A72 CPU Quad Core 1.6GHz

Memória 6 GB

SSD / Micro SD SSD 256 GB

Impressão frente e verso Standard

Manusea
mento de 
papel  

Alimentação 

Standard paper tray 500 folhas X 2 gavetas (80 g/m2) 

MPT 100 folhas (80 g/㎡)

ADF 130 folhas (80 g/㎡)

Tamanho

Standard paper tray 1 A5 ~ B4, 5.5″ x 8.5″ ~ 8.5″ x 14″

Standard paper tray 2 A5 ~ A3, 5.5″ x 8.5″ ~ 8.5″ x 14″

MPT
A3~A5, B6SEF, A6SEF, Cartão postal, envelope, papel de 

índice, papel de banner (largura: 210 ~ 297 mm, 
comprimento: 457 ~ 1.200 mm)

Peso

Standard paper tray 60 ~ 256 g/㎡

MPT 60 ~ 256 g/㎡

ADF
Section : 35 ~ 128 g/㎡ / Duplex : 50 ~ 128 g/㎡ / 

Complex : Section : 35 ~ 128 g/㎡ 

Tabuleiro multiusos 250 folhas (A4LEF 80 g/㎡)

Consumí
veis

Toner (cor / preto) 24,000 folhas / 24,000 folhas 

Fonte de energia 1.58KW

Barulho 

Em funcionamento (cores / preto) 67.6 db / 66.7 db 69.4 db / 68.8 db

Em espera 46.0 db

Ecrã 7inch TFT Color LCD

Tamanho (W X D X H) 571 x 661.5 x 786 mm

Peso Aprox. 70kg

Modelo D330 D332

Modo Full color 

Velocidade (cores / preto, com base em 300 dpi) 55/55Ipm (ADF / A4)

Resolução

Inserir 200 / 300 / 400 / 600 dpi

Extrair 100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi

Conectividade Ethernet (10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T)

Protocolo TCP/IP (FTP, SMB*, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) * SMB 3.0

Compatilibidade Sistema Operativo Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 (32-bit (x86) / 64-bit (x64))

Formatos suportados TIFF, PDF, Compact PDF, PDF/A, Linearized PDF, JPEG, XPS, 
Compact XPS, OOXML (pptx, xlsx, docx), Searchable PDF

IMPRESSÃO

Modelo D330 D332

Velocidade (cores / preto) 22 / 22 ppm 28 / 28 ppm

Resolução 1,800 x 600 dpi

Emulação PCL5e/c Emulação / PCL6 (XL ver 3.0) 
Emulação / PostScript 3 Emulação (3016) 

PCL

Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit) Printer Driver 
Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Printer Driver

Windows Server 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 
(64bit) Printer Driver

PS

Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit) Printer Driver
Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Printer Driver

Windows Server 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 (64bit) 
Printer Driver

Macintosh OSX 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 
10.12,Various Linux OSs Printer Driver

Interface Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1

FAX (OPCIONAL)

Modelo D330 D332

Linhas de comunicação PSTN(Public Switch Telophone Network), PBX 
(Private Branch Exchange), G3 (Fax line)

Velocidade do texto 2400/ 4800/ 7200/ 9600/ 12000/ 14400/ 16800/ 19200/ 21600/ 
24000/ 26400/ 28800/ 31200/ 33600 bps

Tempo do texto 2 segundos ou menos (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)

Compressão de dados JBIG, MMR, MR, MH

Maneira de comunicação Super G3

Tamanho do texto

Flat bed Scan Tamanho A3 (297 x 431.8 mm)

ADF Scan 297 x1,000 mm (Normal, Fino, Super Fino)
297 x 431.8 mm (Ultra fino, Transmissão Manual)

* RADF de 100 folhas e suporte não incluídos como padrão



Novo painel de controle mais intuitivo 

A D330 / D332 tem um painel de controle mais intuitivo, com novo 
design GUI (Graphical User Interface), usando tecnologia superior que 
simplifica as operações. Recursos como a remoção de teclas permitem 
uma utilização fácil de uma variedade de serviços de IT. A experiência 
do usuário foi melhorada e simplificada, com base nas funções usadas 
com mais frequência, de forma a minimizar as transições de ecrã. 

D330 / D332

※  Pode não funcionar corretamente dependendo do tipo de unidade flash USB.
※  Formatos de arquivo compatíveis: PDF, PDF compacto, JPEG, TIFF, XPS, XPS 

compacto e OOXML (.docx / .xlsx / .pptx).
※  Os resultados da impressão podem ser diferentes da imagem do ecrã a do PC.
※  A função de verificação de vírus requer i-Option LK-116 e Expansion SSD 

EM-907. Expansão SSD EM-907 necessária para suportar funções de caixa. 

Indicadores de luzes  

A D330 / D332 está equipada com uma nova luz LED que se harmoniza 
com o ambiente do escritório. A luz LED está localizada para ter boa 
visibilidade e sinaliza a receção ou acumulação de dados. Está 
localizada de forma a ser bem visível, para as ocasiões em que os 
usuários se esquecem dos documentos no tabuleiro de saída. 

Novo painel de controle mais intuitivo 

A D330 / D332 tem um painel de controle mais intuitivo, com novo 
design GUI (Graphical User Interface), usando tecnologia superior que 
simplifica as operações. Recursos como a remoção de teclas permitem 
uma utilização fácil de uma variedade de serviços de IT. A experiência 
do usuário foi melhorada e simplificada, com base nas funções usadas 
com mais frequência, de forma a minimizar as transições de ecrã. 

Painel de controle de 7 polegadas, de fácil utilização 

Painel de 7 polegadas completamente renovado, grande e fácil de 
usar, desenvolvido na perspetiva do usuário. Permite melhor 
legibilidade e facilidade de operação, para uma maior eficiência de 
trabalho. O recurso multitoque permite uma utilização mais suave e 
intuitiva, semelhante a um tablet. 

Aplicação para combinação de cores, fazendo 
corresponder à “cor em memória” 
As configurações de cor do driver da impressora foram melhoradas, 
para realizar a correspondência de cores às “configurações de cor da 
memória” padrão. “Configurações de cor da memória” referem-se a 
cores que a maioria das pessoas associa como sendo mais brilhantes 
e mais saturadas do que a realidade. 

Função ADF 

Ao copiar os dois lados de um original de tamanho irregular, como uma 
licença ou cartão de visita, a frente e o verso do cartão podem ser 
organizados automaticamente para serem impressos no mesmo lado 
de uma folha. A cópia fácil é possível selecionando o aplicativo “Card 
Shot” na interface do usuário. 

Função de apagar a área sem imagem

Ao copiar com a tampa aberta, como acontece com livros grossos, o 
original é detetado automaticamente e a área sombreada à volta do 
original é omitida. Esta função evita o consumo excessivo de toner. A 
operação é fácil de realizar, selecionando os aplicativos relevantes na 
interface do usuário. 

Fácil manuseamento das bandejas de papel

As bandejas de papel são de fácil manuseamento, abrindo / fechando 
suavemente com um leve movimento de pressionar e puxar. As 
bandejas podem ser removidas para recuperar o papel encravado, o 
que significa menos tempo de inatividade. 

Tarefas simples com aplicativos para fins específicos

A série D330 simplifica a operação com instruções animadas na tela 
que orientam os usuários nas tarefas. As operações podem ser 
realizadas sem problemas, em apenas algumas etapas simples. 

Função de conetividade Android 

Conectividade com dispositivos Android equipados com NFC. O painel 
de operação possui uma área de toque móvel compatível com 
dispositivos equipados com NFC. 

Consumo de energia no modo de espera de 0,5W

A função de economia de energia foi aprimorada, incluindo desligar o 
CPU durante o modo de espera, para reduzir o consumo de energia no 
modo de espera para 0,5W. Além de ajudar a reduzir o impacto 
ambiental, também é eficaz na redução do TCO (Custo Total de 
Propriedade).

Excelente desempenho de digitalização. Digitalização 
duplex automática
O alimentador de documentos (ADF) alcança uma alta velocidade de 
digitalização de 55 ppm (20 folhas frente e verso por minuto). Podem ser 
carregadas até 130 folhas* a qualquer momento, reduzindo 
significativamente o tempo e o esforço de digitalização. A precisão da 
correção automática de distorção, que ajusta o ângulo do original 
digitalizado, foi bastante aprimorada para oferecer uma digitalização 
altamente precisa com menos distorção.
*Quando equipada com a opção alimentador automático de 
documentos DF-633. Papel de 80 g / m2.

Imprimir diretamente de uma unidade flash USB

A série D330 está equipada com uma porta USB, localizada na lateral 
do painel de operação. Após inserir uma unidade flash USB os 
procedimentos de impressão aparecem na tela de toque e os dados da 
unidade flash podem ser impressos diretamente ou salvos na memória 
do equipamento, seguindo algumas etapas fáceis. 

Sindoh A3 Color MFP 

Função ADF para documentos 
de identificação 

A frente e verso de um documento 
de identificação podem ser 
copiados numa única folha de 
papel, seguindo algumas etapas 
fáceis. 

Criação de booklet 

Para usuários que desejam criar 
booklets como revistas.

Função de apagar a área sem 
imagem

Para usuários que desejam copiar 
com a tampa aberta e/ou desejam 
omitir as áreas sombreadas à volta 
das imagens digitalizadas, como 
por exemplo livros.


