
produkcyjny system monochromatycznego druku cyfrowego

INFORMACJE OGÓLNE

Budowa
Konsolowa

Szybkoœæ drukowania i kopiowania
95 stron / minutê
5700 stron / godzinê 

System kopiowania
technologia laserowa

Skala szaroœci
256

Zasobniki papieru
> kaseta na 2150 max. 6650 arkuszy

2> 2 kasety na 500 arkuszy (40 - 216 g/m )
2> kaseta na 1000 arkuszy (40 - 216 g/m )

2> podajnik rêczny na 150 arkuszy (40 - 244 g/m )

Modu³ duplexu
max. A3
automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych

2na 100 arkuszy (max. 200 g/m )

Pokrywa orygina³u
automatyczny podajnik dokumentów (standard)

Format papieru 
max. 314 x 460 mm

Gramatura papieru
240 - 244 g/m

Obszar wydruku
max. 303 x 456 mm

Czas nagrzewania
mniej ni¿ 330 s

Wymiary
980 x 1428 x 869 (szer. x wys. x g³.)
*bez opcji

Waga
285 kg (bez opcji)

Zasilanie
230V / 50 Hz

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Podajnik dokumentów
automatyczny dwustronny podajnik dokumentów

2na 100 arkuszy (max. 200 g/m )

Wielokrotnoœæ kopiowania 
1-9999

Pomniejszenie / powiêkszenie
25% - 400% krokowe co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4 
oko³o 3.1 sekund

Pamiêæ urz¹dzenia 
256 MB

Dysk Twardy
160 GB

Rozdzielczoœæ
max. 600 x 600 dpi

Funkcje zaawansowane
> mo¿liwoœæ tworzenia rozdzia³ów
> kopia próbna
> 2 w 1 / 4 w 1 / 8 w 1
> kopiowanie dwustronne
> book copy
> znak wodny
> dodawanie ok³adki

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler
> wbudowany kontroler PCL, 2 GHz
> opcjonalnie: PostScript 3

Dysk twardy
160 GB

Pamiêæ
2 GB RAM

Rozdzielczoœæ 
max. 2400 x 600 dpi (z technologi¹ wyg³adzania)

Protoko³y sieciowe
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Ethertalk, IPP

Jêzyk opisu strony
PCL 5e/XL (PCL 6)

Interfejs
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Sterowniki
Windows 2000/2003/XP/Vista, Mac OS 10.2, 10.4, 
10.5

Funkcje zaawansowane
> Sortowanie
> drukowanie dwustronne
> N-up print
> Tab print
> znak wodny
> Mixmedia i Mixplex 

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaj skanowania 
skanowanie do TWAIN/e-mail/FTP/HDD/SMB (PC)

Rozdzielczoœæ 
max. 600 x 600 dpi

Szybkoœæ skanowania 
95 str / minutê

Rozmiar orygina³ów
max. A3

Format skanowania
PDF, TIFF

FS - 611 Finiszer broszuruj¹cy
(2700 arkuszy)

FS - 528 Finiszer zszywaj¹cy
(wielopozycyjny, 100 arkuszy)

Opcjonalnie dla wszystkich finiszerów:
2> PK - 505 Modu³ dziurkacza (A5 - A3, 50 - 128 g/m )

2> PI - 506 Post - Inserter ok³adek (A5 - A3, 50 - 200 g/m )
> ZU - 607 Modu³ Z - fold i dziurkuj¹cy

TU - 502 Modu³ przycinaj¹cy (A4/A3, max. 100 arkuszy)

LU - 407 Bank papieru A4
> 4500 arkuszy A4

2> 40 - 300 g/m )

LU - 408 Bank papieru A3+
> 4000 arkuszy A4/A3+

2> 40 - 300 g/m )

PS - 504 PostScript 3

Aby uzyskaæ obszerne i wyczerpuj¹ce informacje dotycz¹ce szczegó³ów prosimy o kontakt

OPCJE

tel. + 48 58 728 23 45, fax + 48 58 728 34 56
ul. Lotników 92, 81-512 Gdynia

biuro@developpomorze.pl     
www.developpomorze.pl

DEVELOP POMORZE

www.developpomorze.pl



Zapisywanie w systemie preferencji 
u¿ytkowników dotycz¹cych typów 
papieru, co zapewnia oszczêdnoœæ 
czasu w przypadku rozpoczêcia nowego 
zadania z tymi samymi preferencjami

Katalog preferencji papieru

Bardzo szybkie przetwarzanie danych

Wysoko wydajny procesor bardzo 
szybko przetwarza pliki, co zapewnia 
pracê urz¹dzenia bez zbêdnych 
przestojów spowodowanych 
koniecznoœci¹ czekania na rozpoczêcie 
drukowania

Opcje wykañczania

Szeroki zakres opcjonalnych 
w³aœciwoœci wykañczania, na przyk³ad. 
Sk³adanie, dziurkowanie, zszywanie, 
przycinanie krawêdzi w celu 
zapewnienia profesjonalnej produkcji 
dokumentów

Bezpieczeñstwo danych

Standardowe w³aœciwoœci bezpieczeñstwa, 
takie jak zabezpieczenie has³em dysku 
twardego i kasowanie jego zawartoœci w 
przypadku dostania siê w niepowo³ane rêce 
w celu zapewnienia poufnoœci dokumentów

>
>
>

 Automatyczny podajnik dokumentów
 Skanowanie do 95 kopii / minutê
 Ró¿norodne mo¿liwoœci skanowania:

   na dysk twardy, FTP, e-mail i SMB

Wygodne skanowanie

>
>
>

 12’’ ekran
 Obrotowy
 Intuicyjny, ³atwy w obs³udze

Panel dotykowy

Mo¿liwoœæ wymiany tonera bez 
przerywania pracy urz¹dzenia

Wymiana tonera w trakcie prac
 urz¹dzenia

ineo Remote Care

>

> 
>

  Bezawaryjnoœæ
    Obni¿enie kosztów serwisowych

 Wyeliminowanie przestojów w pracy
  Zdalny i szybki serwis

Niezrównana jakoœæ wydruków

Polimeryzowany toner zapewnia 
niezrównan¹ jakoœæ wydruków i jest 
ekonomiczny w u¿yciu

Podajnik papieru

Maksymalna pojemnoœæ do 6650 
arkuszy papieru

Urz¹dzenie przyjazne œrodowisku

> Energy Star
> Zoptymalizowane powtórne
   wykorzystanie toneru
> Niska temperatura utwalania tonera
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