bizhub 40P:
Profesionální, vysoce výkonné



Nová generace tiskového řadiče EmperonTM:
500 MHz CPU, CPSI 3016, PDF 1.6 a podpora
IPv6. plná podpora XPS a Windows VISTA
DPWS (volitelně s pevným diskem)

Zařízení bizhub 40P je výkonná černobílá A4
tiskárna určená pro pracovní skupinu v profesionálním kancelářském prostředí, které vyžaduje
vysokou kvalitu a příznivou cenu černobílého tisku.
Produktivitu můžete dále zvýšit duplexní jednotkou a
odkládací přihrádkou.



Flexibilní conectivita: Gigabit Ethernet, USB 2.0
a IEEE 1284 paralelní port standardně



Rozsáhlé tiskové možnosti:
bizhub 40P Vám umožní vybírat ze široké škály
tiskových médií až do gramáže 216g/m2 pro
všechny příležitosti.

Tiskárna bizhub 40P dokáže vytisknout první stránku
za méně než 9,5 sekundy a pokračuje v tisku
rychlostí 43 stran za minutu. Procesor 500 MHz,
standardní paměť 128 MB a gigabitový Ethernet
zajistí rychlost a spolehlivost tisku.



Odsazovací stohovač: výstupní kapacita až
500 listů s možností třídění



Kvalita výstupu: i při vysokém skutečném
rozlišení 1,200 ×1,200 dpi je podporována plná
rychlost stroje.
. Vynikající reprodukci textu zajišťuje funkce
vyhlazování hran



Přímý tisk z USB paměti:
přímý tisk dokumentu ve formátu PDF, JPEG a
TIFF (s volitelnou CF kartou nebo hard diskem)



Zabezpečený tisk:
V případě, že je diskrétnost klíčová, je
zabezpečený tisk ta správná volba. Můžete
zadat kód na Vašem PC a poté znovu
na tiskárně, před spuštěním tisku. Heslo
zabezpečí naprostou diskrétnost v případech,
kdy je to potřeba.



PageScope Direct Print: podporuje tisk
souborů PDF, TIFF a JPEG bez použití aplikace

tiskové řešení

Vaše možnosti v kostce
Odsazovací
stohovač

adaptér pro CF kartu
128 MB rozšíření paměti

pevný disk
40 GB
Jednotka
automatického
oboustranného
tisku

Kazeta na papír

256 MB rozšíření paměti
Kazeta na papír

Specifikace tisku
Proces tisku
Elektrostatický laserový tisk
Rychlost tisku
Až 43 stran /min.(A4)
1. strana
9.5 sekund
Zahřívání
Méně než 20 sekund
Tiskové rozlišení
1,200 x 1,200 dpi

Tiskový řadič
Procesor
500 MHz
Paměť
Standardně: 128 MB
Maximálně: 384 MB
Pevný disk
40 GB volitelně
Rozhraní
10 Base-T/100 Base-T/
1,000 Base-T Ethernet
USB 2.0
obousměrný IEEE 1284 paralelní port

Gramáž papíru
64–216 g/m2

Síťové protokoly
TCP/IP
IPX/SPX
UPD
EtherTalk
LPD
IPP1.1
SNMP
HTTP
HTTPS

Vstupní kapacita papíru
Standardně: 700 listů
Maximálně: 1 800 listů

Tiskové jazyky
PostScript 3
PCL6 (XL3.0)
PCL 5e/c
XPS (s volitelným pevným diskem)
Operační systém
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Macintosh OSX 10.2, 3, 4
Server 2003/2003 x64
Linux: Redhat v9.0, SUSE v8.2
Tisková písma
137 PostScript písem
93 PCL písem
51 symbolových sad
10 písem řádkové tiskárny

Práce s papírem
Formát papíru
A6– A4

1. zásobník
150 listů
A6– A4
64–216 g/m2
Vlastní formáty
2. zásobník
550 listů
A6– A4
64–216 g/m2
3. zásobník (volitelně)
550 listů
A6– A4
64–216 g/m2

Výstupní kapacita
Max.: 500 listů lícem dolů a
70 listů výstup lícem vzhůru
Max.: 1,000 listů s volitelným
odsazovacím stohovačem

Specifikace systému
Nedělená zobrazovací jednotka
s dlouhou životností
19,000 stran
Sada údržby s dlouhou životností
200,000 stran
Rozměry
(š x h x v, mm)
422 x 465 x 404
Hmotnost
25 kg

4. zásobník (volitelně)
550 listů
A6– A4
64–216 g/m2

Hlučnost
56.1 dBA nebo méně (operační),
28 dBA nebo méně (v pohotovostním
režimu)

Automatická duplexní jednotka
(volitelně)
A6– A4
64–216 g/m
vyžadováno rozš. paměti o 128 MB

Napájení
220-240 V / 50/60 Hz
812 W nebo méně (průměrná
spotřeba při tisku)
119 W nebo méně (průměrně v
pohotovosti)
max. 1.3 kW (špičkový odběr)

Systémové funkce
Tiskové funkce
Přímý tisk TIFF, JPEG, PDF
(s volitelným pevným diskem nebo
CF kartou)
přímý tisk z USB pamětí
(s volitelným pevným diskem nebo
CF kartou)
Uložení přednastavení "Oblíbené
nastavení"
Přetisk, Vodoznak
Režim úspory toneru
Zabezpečení
Zabezpečený tisk – chráněný kódem
(volitelně)
filtrování IP adres
podpora Ipsec (IPv6)
IEEE802.1x
Software
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
Direct Print Utility
PageScope Network Setup
PageScope EMS plug-in
PageScope Plug and Print
PageScope NDPS Gateway
WebJet Admin plug-in

Vlastní formáty
76.2–215.9 mm x 127–355.6 mm

CF karta umožňuje uložení písem a přetisků, přímý tisk (PDF, TIFF a JPEG), třídění, účtování úloh, ověření uživatele/oddělení a třídění odsazováním s odsazovacím modulem. Pro třídění je nutná CF karta s kapacitou více než 1 GB.
Volitelný pevný disk umožňuje funkce Zabezpečená úloha, Nátisk a tisk, Tisknout a uchovat, Uložení úlohy a podporu XPS. Kromě toho umožňuje všechny funkce podporované CF kartou.
Všechny údaje se vztahují k papíru formátu A4, 80 g/m2.
Všechny udávané rychlosti se vztahují k běžnému papíru formátu A4, tištěnému ve vícestránkovém jednostranném režimu.
Některé ilustrace obsahují i volitelná příslušenství.
Údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Microsoft, Windows a logo Windows jsou jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti Microsoft.
Ostatní značky a názvy produktů mohou být obchdoními značkami nebo registrovanými obchodními znamákami příslušených vlastníků a jako takové jsou uznávány.
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