Niezwykle kompaktowe i unikalne urządzenie e-STUDIO2505 klasy
A4 oferujące także drukowanie, kopiowanie i skanowanie w formacie A3.
Łatwość użycia połączona z wysoką jakością obrazowania.
Wysoka wytrzymałość silnika drukującego do niedawna zarezerwowana
tylko dla urządzeń A3.
Urządzenie wielofunkcyjne 3w1 z kolorowym skanerem.
Wewnętrzny system recyklingu tonera oraz zgodność z ENERGY
STAR® gwarantujące ochronę środowiska oraz efektywny kosztowo
sposób prowadzenia biznesu.
Urządzenie A4, ale z możliwością pracy na A3 łączy kompaktowość
drukarek A4 z obsługą papieru z urządzeń A3, oferując idealne
rozwiązanie na obecne czasy dla małych i średnich biur, gdzie nie
wymaga się zaawansowanych funkcji informatycznych, a tanie,
proste drukowanie, skanowanie i kopiowanie.

Prędkość kopiowania i drukowania
Czas nagrzewania
Format i gramatura papieru
Standardowa pojemność papieru
Wewnętrzna taca odbiorcza
Pamięć
Interfejsy
Wymiary i waga
Pokrywa oryginałów
Zestaw startowy

Drukowanie

Rozdzielczość
Języki opisu strony
Wspierane systemy operacyjne
Ustawienia drukowania

Skanowanie

Rozdzielczość
Prędkość skanowania
Tryby skanowania
Formaty plików
Funkcje skanowania

Kopiowanie

System
i bezpieczeństwo

25 str./ min. (A4);
14 str./ min. (A3);
Około 20 sek.
Kaseta: B5 - A4, 64 - 80 g/m2
Podajnik ręczny: A5R - A3, 52 - 163 g/m2
Kasety: 1x250 arkuszy; Podajnik ręczny: 50 arkuszy
Maksymalnie 300 arkuszy
100 arkuszy
128 MB
High-Speed USB 2.0
szer. 390 mm x głęb. 540 mm x wys. 407 mm, ok. 21,5 kg
W standardzie
Toner, deweloper, bęben

AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW MR-2021
Pojemność 50 arkuszy, A5R - A3, 50 - 104 g/ m2
Wspiera skanowanie i kopiowanie formatu A3
ZESTAW KASTOMIZACYJNY DLA PRZEDNIEGO PANELU
KK-2505
Taca wyjściowa, przednia pokrywa i dwie pokrywy boczne
w kolorze szarym

Maksymalnie 2400 x 600 dpi, z wygładzaniem
GDI (Graphic Device Interface)
Windows 8/ 7/ Vista/ XP/ Server 2008/ Server 2003 (32/ 64 bity),
Windows Server 2008 R2 (64 bity)/ Server 2012 (64 bity)
Drukowanie na A3 z podajnika ręcznego, druk dwustronny - ręczny,
wele obrazów na stronę, tryb oszczędności tonera.
Maksymalnie 600x600 dpi (8 bitów na kanał)
B&W/ odcienie szarości: do 20 obr./ min.
Kolor: 5 obr./ min.
Kolor, skala szarości, czarno-biały
Zależnie od możliwości aplikacji obsługującej standard TWAIN
Skanowanie formatu A3 poprzez ADF 1) , Skanowanie poprzez TWAIN

Czas pierwszej kopii
Zoom
Tryby kopiowania
Ustawienia kopiowania

Skanowanie: 600x600 dpi,
Drukowanie: Maksymalnie 2400x600 dpi z wygładzaniem,
około 7 sekund
25 - 400%
Tekst, Tekst/ Fotografia, Fotografia, Usuwanie tła
Kopiowanie A3 poprzez ADF 1) z użyciem podajnika ręcznego,
kopiowanie dokumentów (ID copy), usuwanie krawędzi zewnętrznych,
tryb kopiowania 2w1/ 4w1, automatyczne sortowanie 2) .

Cechy systemu

Wewnętrzny system odzysku tonera, tryb oszczędności energii.

Rozdzielczość

OPCJE

1)
2)

Wszystkie dane dot. wydajności i pojemności podane są dla formatu A4 o gramaturze papieru 80 g/ m2.

opcja
funkcja wymaga automatycznego podajnika
dokumentów ADF

TOSHIBA TEC POLAND S.A. zastrzega sobie prawo do pomyłek i dokonywania zmian technicznych bez uprzedzenia.

Cechy ogólne

