
Solução Global Para Empresas 
Sindoh A3 Color MFP

D310 / D311

D310 / D311Sindoh A3 Cor MFP -

COPIER SCAN

IMPRESSORA

FAX (Opcional)

Classificação D310 D311

Velocidade (Cor / Preto e Branco) 22 / 22 ppm 28 / 28 ppm

Tempo de pré-aquecimento Menos de 20 Segundos

Primeira Velocidade de Cópia 
(Cor / Preto e Branco) Menos de 8,4 Segundos / Menos de 6,8 Segundoss

Resolução de impressão 1.800 / 600 dpi

Processador ARM Cortex-A7 Dual Core 1.2 GHz

Memória 2 GB (std.) 4 GB (max.)

HDD 250 GB (option)

Duplex Standard

Paper

Paper

Standard 1,000 Folhas (500 Folhas x 2 80 g/㎡) )

Bandeja Manual 100 Folhas (80 g/㎡)

 RADF 100 Folhas (80 g/㎡)

Tamanho

Bandeja 1 A5 ~ B4, 5.5" x 8.5" ~ 8.5" x 14"

Bandeja 2 A5 ~ A3, 5.5" x 8.5" ~ 11" x 17" 

Bandeja Manual A6 ~ A3, 5.5" x 8.5" ~ 11" x 17"  

Espe-
ssura

Standard 60 ~ 256 g/㎡

Bandeja Manual 60 ~ 256 g/㎡

 RADF
Papel Fino 35 g/㎡ ~ 49 g/㎡
Papel Liso 50 g/㎡ ~ 128 g/㎡

Saída de papel 250 Folhas

Consumíveis Toner

Petro 24,000 Folhas

 Cor 21,000 Folhas

Outros

Alimento Consumo Máximo Menos de 1.6 kw

Ruído
Impressão Menos de 66dB

En stand-by Menos de 46dB

Painel 7-PolegadasTouch Color LCD

Tamanho (L x A x D) 585 x 700 x 906mm (MFP + RADF)

Peso 82Kg (MFP + RADF)

Classificação D310 D311

Modo de scanner Cor / Escala de Cinza / Preto e Branco

Velocidade
(En 300 dpi, color / B-N)

45 / 45 ipm (A4 / RADF)

Resolução
Grátis 200 / 300 / 400 / 600 dpi

Aquisição 100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi

Interface 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

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

OS compatível Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10 

Formatos Suportados TIFF, JPEG, PDF, PDF Compacto, OOXML (pptx, docx, xlsx),
XPS, Compact XPS, PDF Buscable, PDF/A, PDF Lineal

Classificação D310 D311

Velocidade (Cor / Preto e Branco) 22 / 22 ppm 28 / 28 ppm

Resolução 1,800 x 600 dpi

Emulação PCL5e/c, PCL6, PostScript3, XPS ver 1.0

OS 
compatível

 PCL
Windows Vista  / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10

WindowsServer 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

 PS
Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) 

Windows Server 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 
MacOSX (10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10)

 XPS
 Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) 

Windows Server 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

Memória 2 GB

Interface
Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T 

USB 2.0 （High-Speed） / 1.1

Classificação D310 D311

Linhas de comunicação PSTN (rede telefónica pública), PBX (quadro 
de distribuição privado), G3 (linha de fax))

Tx  Velocidade 2.4 ~ 33.6 kbps

Tx tempo 3 segundos ou menos (A4, V.3 4, 33,6 kbps, J) GRANDE

Tipo de Compressão de Dados MH, MR, MMR, JBIG

Modo de comunicação ECM / G3

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

 RADF Largura 297 x Comprimento 1.000 mm

1612※  Algunas imágenes de este catálogo contienen accesorios opcionales instalados. 



Nós criamos a melhor solução inovadora para o escritório

Sindoh A3 Color MFP

D310 / D311

Soluções móveis para um escritório moderno 

Móvel  & CompactoMobile
System

O uso é melhor com a tela de toque colorida de 7 
polegadas. Além disso, as teclas de atalho podem ser 
configuradas para funções comumente usadas e a tela 
principal pode ser configurada para um dos três tipos: 
Mapas, Guia e Grade

O painel mostra informações de registro como um código 
QR, pode ser conectado diretamente a um grande tipo de 
até 5 dispositivos móveis para imprimir e digitalizar sem 
qualquer conexão LAN sem fio

Com o AirPrint, você pode imprimir, enviar fax e digitalizar sem fio, conectando-se a um dispositivo 
Apple sem instalar outros programas. Mesmo quando o WI-FI não está disponível, os arquivos 
digitalizados podem ser armazenados através da porta USB e as impressoras compatíveis podem ser 
pesquisadas usando a LAN sem fio.

Envio de digitalização USB, Impressão e scannerTransmissão de Fax
Com Air Print você pode enviar 
documentos ou imagens do 
dispositivo móvel via fax.

Mesmo quando o Wi-Fi não está 
disponível, é possível digitalizar e 
imprimir usando a porta USB

Configurações de impressão Imprimindo dados
-
- Bandejas

- APP Móvel
(PDF, XPS, TIFF, JPEG, pptx, docx, xlsx)

- E-mails e anexos do aplicativo para celular
- Páginas da Web, Imagens, etc

- Combinações duplex
- Usuários

 
Classificado

- Impressão segura

Scanner

Upload

Impressão

Download

Google Apps,
Evernote, etc.

Wireless LAN
Ponto de acesso

Pesquisa do HUB

Dispositivo Móvel

Documentos e imagens podem ser configurados em diferentes tipos de formatos de dados (PDSF, JPG, 
pptx, etc ...) e impressão (duplex, combinação, impressão segura ...) conectando-se a dispositivos móveis 
como Smartphone, Tablet, etc....) 

É possível usar as funções NFC na área de toque móvel que está embutida no painel. 
Além disso, ele suporta várias funções conectando dispositivos móveis e MFP através do aplicativo de 
escritório móvel Sindoh.

Conectividade com dispositivos móveis

Suporta função Apple AirPrint 1.5

Vários formatos de dados e impressão fácil suportados

Painel táctil a cores de 7 "

Funções fáceis para dispositivos móveis NFC

Até

5
dispositivos

Fácil de conectar à rede MFP através da área 
de toque móvel.

Capaz de imprimir imagens digitalizadas a partir da 
impressora multifuncional, bem como armazená-las 
com funções de câmera / web / e-mail compatíveis

Capaz de efetuar login no MFP usando as 
informações do usuário registradas no celular

※  NFC : Comunicação por proximidade

Correspondência

Impressão &
digitalização 

Acesso do usuário

Mapscroll display
Horizontal

Tab display
Cílios

Grid display
Interfaces

Envie documentos digitalizados 
da MFP para o dispositivo móvel 
de maneira simples



2ª  Rede

※

※ Necesario Kit UK-211 y  I-option LK-105 V4, LK-110 V2

Bandeja 1
Papel (70  g/㎡)

Não disponível 
para faxes

Disponível 
para faxes

Bandeja 2
Papel (64  g/㎡)

Solution
System

Respeito pelo Meio Ambiente e Baixo Consumo do Dispositivo

Solução de escritório personalizada para trabalho altamente eficiente 

Eco- Amigável

Solução de escritório

A função Eco pode ser registrada como um atalho na tela principal. Papel, modo de economia de toner e 
cópia duplex podem ser facilmente configurados. Além disso, o consumo acumulado de energia pode ser 
listado por hora e mês para facilitar sua gestão.

Você pode limitar a impressão de documentos recebidos de um fax para uma bandeja, facilitando seu 
gerenciamento. Além disso, reconhece automaticamente as peças em branco recebidas, otimizando 
claramente sua legibilidad.

Pode ser conectado diretamente ao MFP com conexão P2P via Wi-Fi 

Eco
System

Documentos digitalizados podem ser 
convertidos digitalmente em arquivos 
PowerPoint, Excel e Word

A funćĄo de impressĄo ĉ melhorada 
equipando a solućĄo de impressĄo alemĄ 
Thinprint. O Thinprint processa documentos 
reduzindo a carga da rede com um ambiente 
de computaćĄo baseado em servidor.

Ao usar diferentes tipos de redes em um produto, a 
seguranća e a conveniĊncia do sistema de 
gerenciamento de documentos sĄo aprimoradas. 
Documentos confidenciais podem ser impressos via 
LAN com fio. Por outro lado, em dispositivos 
mēveis, vĂrias funćĕes da MFP podem ser usadas 
com facilidade e rapidez por meio da LAN sem fio.

 Kit NecessĂrio UK-212 e Kit de ConexĄo Local EK-608

Rede Principal

LAN Interna

Gestão Ambiental

Configurações aprimoradas de recepção de fax

Suporta Impressão Direta Wi-Fi (Opcional)

FunćĄo multi-rede. ConversĄo FĂcil de Documentos Sistema de impressĄo rĂpida

Documento
[ Rede ]

Extração 
de texto

Função de OCR
Procesado

Extração 
Imagen

Reconhecimento de 
estrutura de tabelas

OOXML

pptx docx xlsx

Escáner

Enviando dados de impressão

Print Engine

Imprimir compactação de dados

Expansão de dados

Impressão

Controle de Largura de Banda

Compressão de dados

LAN/WAN Conexión

Criação de Arquivo

Ao definir a função Eco, a árvore cresce com base na proporção de horas acumuladas.

Obrigatório I-opção LK-111

※



Funções de texto

Funções de ícones

Função de 
animação GIF

Funções de 
mensagem

Exemplo de interface personalizada

•Logotipo 
do usuário

•  

•Alterar o 
design do 
ícone  

•Registro 
de funções 
freqüentes  

Interface
System

Interface fácil de usar
Interface de usuário conveniente

A tela pode ser configurada conforme 
necessário e as funções usadas com 
freqüência podem ser configuradas com 
teclas de atalho, para que a produtividade do 
trabalho possa ser aumentada, assim como 
a configuração de cores e ícones.

Para usuários com visibilidade reduzida, isso 
é aumentado mantendo o contraste no 
mesmo nível e fornecendo a função de 
inversão de cores.

Para caixas de texto ou ícones, os widgets 
podem ser usados. Nos widgets, as funções 
que o usuário deseja podem ser 
configuradas e mensagens importantes, 
como horários de reunião, podem ser 
informadas na tela como um alerta. O widget 
pode ser movido com o recurso arrastar e 
soltar e pode ser compartilhado com outro 
MFP via USB.

O usuário pode executar as tarefas de edição 
dos documentos digitalizados, como rotação, 
zoom in / out, através da visualização no 
painel.

Design inovador e vários acessórios
Design compacto e Vários sistemasDurability

System

Vários tipos de impressão, como grampeamento, 
dobra, capas, etc., podem ser facilmente concluídos 
com uma ampla gama de opções de acabamento.

Função de Investimento de Cor

Fácil de usar preview

Interface personalizável Widgets Inteligentes

Suporta várias opções de acabamento

Brochura 
dobrada

Perfurar

 Cobrir
&

 Inserido

STD

STD

Até 50 folhas
(52~ 90 g/㎡)

2-Nivel (52~ 
90 g/㎡)

Opção 
dobrada 

SD - 511

Kit Broca
PK - 520

(Até 220 g/㎡)

STD

STD

Até 50 folhas
(52~ 90 g/㎡)

Kit Broca
PK - 519

(Até 157 g/㎡)

STD

STD

Mova a localização do papel para 
facilitar a classificação, uma por 
uma, ao imprimir.

Grampe
-amento 
de canto

2-Buracos

Folha de rosto

2-
Agujeros
en el 
lado

Folha
inserida

Dobrado

2  
grampos 
laterais

Grampea-
mento

Classificado

Finalizadores FS - 534 FS - 533 JS - 506

Melhora a usabilidade do espaço adotando 
um design compacto que permite reduzir o 
volume dos produtos. Além disso, a linha 
curva e a cor preta e branca tornam o 
ambiente do escritório mais elegante.

Design Compacto e Estilizado

Triptico

Grampe
-amento 
de canto
(paralelo)

Livreto 
dobrado 
grampeado




