Kouzlo barev ve
vašich službách
VÝKONNÁ A KVALITNÍ

Laserově ostré barvy na Vašem stole
Barevná univerzální laserová tiskárna formátu A3+
• Formát až A3+, bannery až 297×1200 mm
• 25 str./min barevně i černobíle
• PostScript 3, PCL
• Gigabitové Ethernet rozhraní
• Přímý tisk fotografií PictBridge
• Rozlišení Contone 4 bity, 600×600 dpi
• Tisk na silný papír až 256 g/m2
• Možnost duplexního tisku
• Kompletní česká lokalizace

Ekonomické řešení všech požadavků na kvalitní barevný tisk ve firmě.
Výhodné provozní náklady, rychlé rozhraní Ethernet a vysoký výkon
společně s bohatými možnostmi rozšíření dovolují běžný tisk všech
firemních dokumentů. Vysoká kvalita toneru Simitri, přesné řízení
laserového paprsku výkonným řadičem Emperon a schopnost práce
s mimořádně velkými formáty papíru včetně tisku bannerů a posterů
pak dovolují využití pro tisk grafických náhledů a marketingových
materiálů.

SNADNÁ OBSLUHA
Díky české lokalizaci, intuitivnímu displeji a propracované správě přes
web je obsluha velmi snadná, navíc je možný přímý tisk z fotoaparátů
přes rozhraní PictBridge.

BOHATÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ
Vynikající přilnavost toneru Simitri® dovoluje tisk na silné papíry až
256 g/m2, takže tvorba vizitek nebo novoročenek je velmi snadná. Navíc
je toner Simitri® velmi odolný proti vlhkosti i proti vyblednutí působením
slunečního záření, takže výtisky lze využít jak do externích vývěsek
a aranžovacích materiálů, tak například pro archivační účely.

GA VERZE PRO GRAFIKY
Ve verzi GA je paměť rozšířena na 768 MB, takže je možný tisk i na
dlouhé papíry a součástí konfigurace je pevný disk pro uložení ICC
profilů a písem.

Technické specifikace
TISKOVÝ PROCES
Způsob tisku:
osmipaprsková laserová elektrofotografie
Rychlost tisku:
A4: až 25 stran/min. barevně i černobíle
A3: až 13 stran/min. barevně i černobíle
První stránka:
za 9,5 sec. (čb), 11,5 sec. barevně
Zahřívání: 99 sekund
Rozlišení: 600×600×4 bity Photo ART
contone (16 úrovní každé barvy v každém
bodě)
Doporučené pracovní zatížení:
max. 120 000 stran (s přídavnými
podavači); průměrně 25 000 stran
HARDWARE A SOFTWARE
Typ procesoru: PowerPC, 733 MHz
Paměť: 256 MB (768 MB u verze GA),
max. 1024 MB; slot na CF kartu 256/512 MB
(umožní přímý tisk JPEG, TIFF, PDF; uložení
písem, profilů a formulářů), volitelně pevný
disk standardně u verze GA; (umožní funkce
jako CF karta a navíc Zkušební tisk, Utajený
tisk, Účtování úloh)
Tiskové jazyky:
PostScript 3, PCL XL 3.0, PCL 5e/c;
s CF kartou nebo HDD přímý tisk PDF (1.6),
JPEG, TIFF
Registrace: Citrix Metaframe, SAP
Podpora barev:
Rozšířené automatické řízení sytosti
obrazu (eAIDC)
Simulace barev: ICC profily, SWOP,
Commercial, Eurocolor, DIC, TOYO, Japan,
Správa tiskárny: PageScope™
NetCare, PageScope™ Web Connection,
PageScope™ Network Setup, PageScope™
EMS plug-in, PageScope™ Plug and Print,
PageScope™ NDPS Gateway.
Rozhraní standardní:
Gigabitový Ethernet 10/100/1000, USB 2.0;
PictBridge pro přímý tisk fotografií (USB)
Podporované síťové protokoly:
TCP/IP, EtherTalk, IPX/SPX, NetBIOS, IPP 1.1,
SNMP, SMB, http, HTTPS (pro správu po webu)

Kompatibilní OS:
Windows: Server 2003, XP, 2000
Macintosh:
OS X 10.2 (nebo vyšší)
Linux: RedHat 9.0, SuSe 8.2
Netware: 4/5/6 (nebo vyšší)
PÍSMA
137 standardních písem PostScriptu,
93 písem PCL, 51 symbolových sad
a 10 písem řádkového tisku
PRÁCE S PAPÍREM
Standardní vstup papíru: univerzální
kazeta 250 listů + 100 listů boční vstup
Volitelný vstup papíru:
kazeta 500 listů A4 (max. 3), držák
bannerových papírů (délka až 1200 mm)
Standardní výstup papíru:
350 listů lícem dolů
Podporované formáty:
A3, A3+, A4, B5, A5, A6, B6, B4, ledger,
legal, letter, G-letter, statement, vlastní
formát rozměry šířka 90 až 311 mm,
délka 140 až 1200 mm; obálky Com10,
C5, C6, DL, monarch
Tisknutelná plocha: okraj 4 mm od každé
hrany (tolerance 2 mm), nadformáty mají
okraj o 2 mm větší
Oboustranný tisk: manuální, volitelně
automatický pro formáty A3, A3+, A4, A5,
B5, 12×18“, executive, letter, folio, legal,
UK Quatro, foolscap, SP folio, gramáž až
256 g/m2
Tisková média:
běžný papír 64–90 g/m2
silný papír 1 91–150 g/m2
silný papír 2 151–210 g/m2
silný papír 3 211–256 g/m2
fólie pro projektory, obálky, štítky,
pohlednice, lesklý papír
Tiskárna dokáže tisknout na širokou škálu
nestandardních materiálů – kvalita tisku
se přitom může lišit od tisku na běžný
papír. Médium musí být certifikováno pro
laserové tiskárny bez omezení a musí
odolávat teplotě až 200 °C.

KONSTRUKCE
Rozměry (š×h×v): 648×606×477 (mm)
Hmotnost: 51 kg (bez spotřebního materiálu),
80 kg (se spotřebním materiálem a obalem)
Volitelné podstavce:
podstavec s kolečky (při instalovaných
3 přídavných kazetách); stolek s kolečky (při
0-2 přídavných kazetách).
ELEKTRICKÉ PARAMETRY
Napájení: 220/240 V st. ±10 %, 50 Hz ±3 %
Příkon: max. 1.450 W, při tisku prům.
700 W, pohotovost max. 130 W, úsporný
režim max. 28 W
PROSTŘEDÍ
Požadavky na teplotu:
Při provozu: 10 až 35 °C
Mimo provoz: 0 až 35 °C
Relativní vlhkost:
Při provozu: 15 % až 85 %
Mimo provoz: 10 % až 85 %
Hlučnost:
Při provozu: <52 dB (A)
Při pohotovosti: <40 dB (A)
SHODA S NORMAMI/BEZPEČNOST
Doc, GS, EMC, WEEE, EcoMark, CE značka
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL2
V dodávce:
Instalované náplně toneru každé barvy
(C,M,Y,K) na 3 000 stran
Instalované zobrazovací jednotky každé
barvy (C,M,Y) na 30 000 stran, černá (K)
na 50 000 stran
Výměnný spotřební materiál:
Vysokokapacitní náplně každé barvy
(C,M,Y) na 12 000 stran, černá (K)
na 15 000 stran
Zobrazovací jednotky mají shodnou
životnost s prvními instalovanými
jednotkami.
Nádoba na zbytkový toner na 18 000 stran.

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% každou barevnou složkou 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.
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