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... a její lidé

Velmi rychlá
barevná a černobílá
tiskárna pro více uživatelů

magicolor
5440DL
•
•
•
•

25 str. A4 za min černobíle i barevně
První strana za 14 vteřin černobíle i barevně
vysoká kvalita tisku 2400 dpi s tonerem Simitri
velmi levný provoz

Revoluce v barevném tisku
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... a její lidé
Technické údaje
Tiskový proces

Formáty médií

Typ: Stolní barevná tandemová
laserová tiskárna

Víceúčelový zásobník:
Šířka papíru: 92 až 216 mm;
Délka papíru: 148 až 356 mm

Způsob tisku: Rozmítání paprsku
polovodičového laseru + suchý
elektrofotograﬁcký proces

Spodní podavače: A4
Papír/Média

Systém expozice: 4 laserové diody
a polygonální zrcadlo

Všechny vstupy:
Kancelářský papír (60–90 g/m2),
Recyklovaný papír (60–90 g/m2)

Vývojnice: čtyři jednokomponentové
Rozlišení: 2400 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi
nebo 600 x 600 dpi

Jen víceúčelový vstup:
Průhledné fólie, Obálky, Silný papír 1
(91–150 g/m2), Silný papír 2 (151–210 g/m2),
Pohlednice, Hlavičkový papír, Štítky

První stránka: Monochromaticky/Plné
barvy: 14 sekund
Rychlost tisku: Jednostranný tisk
monochromaticky/plné barvy: 25,6 str. A4 /
min., Oboustranný tisk monochromaticky/
plné barvy: 12,8 str. A4 / min.

Mechanické a elektrické parametry
Napájení: 220–240 V, 50–60 Hz

Zahřívání: 35 sekund

Příkon: max. 1250 W, pohotovostní stav:
max. 170 W, úsporný režim max. 43 W,
vyhovuje Energy Star2

Hardware a software

Proud 220–240 V: 6 A nebo méně

Procesor: ARM9 926EJ-S 200 MHz

Provozní teplota: 10 až 35 °C (50 až 95 °F)

Standardní paměť: 64 MB (max. 576 MB)

Provozní vlhkost: 15 až 85 %

Tiskový jazyk: PageScope Raster

Hlučnost: Při tisku 54 dB nebo méně,
Pohotovostní stav: 39 dB nebo méně

Podpora barev: Rozšířené automatické
řízení sytosti barev (eAIDC), Automatická
shoda barev založená na ICC, barevné
proﬁly ICC

Vnější rozměry
Výška: 440 mm (včetně vyčnívajících částí)

Kompatibilní oper. systémy:
Windows 98SE / Me / NT4 / XP / Server
2003, Mac OS X (10.2 nebo vyšší)3, Linux

Šířka: 455 mm, 480 mm (s duplexem)
Hloubka: 520 mm

Rozhraní: USB 2.0, Ethernet 10/100
podporující protokoly: TCP/IP, DHCP,
BOOTP, HTTP, IPP (ver. 1.1),
SNMP (ver. 1.0), SLP, Raw port (9100),
USB 1.1 pro rozšíření o přímý tisk fotograﬁí
PictBridge

Hmotnost tiskárny:
přibližně 31 kg bez spotř. materiálu
37 kg včetně spotřebního materiálu
43 kg kompletní balení
s duplexem + 3 kg

Písma: 1 rezidentní font pro konﬁguraci,
ostatní písma jsou přejímána z počítače

TM

Bezpečnost: značka CE, UL, cUL, FCC-B,
DOC, VCCI, C-Tick, CDRH

Práce s papírem
Životnost dílů2

Standardní vstup papíru:
500 listů dolní kazeta,
100 listů víceúčelový vstup

Úvodní zásobník: 3 000 stránek každý

Maximální vstup papíru: 1600 listů
(500+100+500+500)

Náhradní zásobník: 6 000 stránek
(standardní kapacita), 12 000 stránek
(vysokokapacitní)

Výstupní zásobník: 250 listů (A4, Letter)

Nádobka na přebytečný toner
32 000 stránek (monochromatický tisk)
8 000 stránek (plně barevný tisk)

Automatický duplexní tisk: volitelně

9.990,- Kč

Dva v jednom
Rychlý barevný a černobílý tisk na jediné tiskárně nebývá obvykle spojován s nízkými
náklady. Ale právě magicolor 5440DL tiskne rychle jak černobíle, tak barevně a přitom
nabízí velmi nízké provozní i pořizovací náklady. Je to výkonné, univerzální a snadno
použitelné řešení tisku pracovních skupin.

Poznámky:
1) jsou uvedeny pouze základní technické parametry. Vyhrazujeme si právo na chyby a změny bez předchozího upozornění.
2) životnost spotřebního materiálu se udává při tisku na běžný papír formátu A4, pokrytí 5% a kontinuálním tisku. Při použití jiných materiálů nebo formátů, vyšším pokrytí
nebo při častém tisku jednostránkových úloh, častém zapínání nebo probouzení tiskárny se životnost snižuje.
3) Ovladač pro Macintosh podporuje základní funkce. Není podporována pokročilá správa barev ani funkce PostScriptu

Váš dodavatel:

magicolor
5440DL

Zásobníky toneru: 4 samostatné barvy

