TA – Triumph Adler 4062i
מדפסת רב תכליתית שחור/לבן משולבת מתוצרת .TA -המכונה היא מהירה -
 40דפים לדקה ,מסיבית וכוללת בנוסף למכונת צילום ,מדפסת רשת לייזר ,סורק צבעוני רשת
מהיר מאוד ושרת מסמכים .למכונה גם אופציה לפקס חזק מאוד.
המכונה משלבת איכות ומהירות הדפסה גבוהה מאוד עם ביצועים מעולים להפקת כל סוגי
המסמכים הנדרשים למשרד.
למכונה הדפסה ברזולוציה גבוהה ( , ) 0011 X 0011dpiסריקה מהירה (עד ל 80 -עמודים שחור-
לבן  160 /צבע דו צדדי לדקה) זמן חימום קצר ,זיכרון גדול + 2 GBדיסק קשיח של  320GBמובנה
וצג הפעלה גדול של ''.9
התכונות הבולטות של המכונה:
מהירות הדפסה גבוהה 01 :הדפסות לדקה
זכרון גדול מאוד:

 8GB SSD + Ram 2GBודיסק קשיח של .301GB

סריקה דו-צדדית במעבר אחד :עד  160עמודים לדקה!!
מהירות סריקה גבוהה 81 :מקורות לדקה בשחור /צבע צד אחד.
רזולוציה גבוהה בהדפסה1200 x 1200dpi :
רזולוציה גבוהה לפקס600 x 600dpi :
תפוצת פקס רחבה:
זמן חימום קצר יותר:

עד ל 0111 -יעדים
 08שניות

מסך בעברית !

התמונה להמחשה בלבד

נתוני TA 4062i
תכונות המכונה:
מכונת צילום
שטח הדפסה
מהירות צילום:
צילום ראשון:
זמן חימום:
כמות הצילומים:
זיכרון:

A3-A6

עד  40דפים לדקה ()A4

 3.6שניות ממשטח הזכוכית
עד  18שניות
עד  9999בלחיצה אחת.
 GB SSD8 + 2GBדיסק קשיח 320GB

( 600x600 dpiבצילום)( 1200x1200 dpi ,בהדפסה),
קבועות  ,4/4זום .25% - 400%
 1000קודים.
 2קסטות 500x2 :דפים (עד  60-163 , )A3גר'
בייפס של  100דפים 60-163 ,גר'
סה"כ  1100דפים (בקונפיגורציה הבסיסית).
מובנה
מזין מקורות הופך ל 50-מקורות .
פקס ,פינישר +הידוק ,מגירות נייר נוספות

רזולוציה:
הגדלות  /הקטנות:
קודים למשתמשים:
קיבולת נייר:

דופלקס
מזין מקורות:
יחידות גימור:
מדפסת רשת:
מהירות הדפסה :
מהירות הדפסת דף ראשון:
רזולוציה:
שפות מדפסת:
ממשק תקשורת:
זכרון:
מערכות הפעלה:

סורק רשת צבעוני:
רזולוציה סריקה:
מהירות סריקה:
סריקה ל:

פקס :
מהירות:
רזולוציה:
מספרים בזיכרון:
הפצה:
מכונה
מידות( :ר,ע,ג) מ"מ
משקל:
אורך חיים:
טונר:
צריכת חשמל :

עד  40דפים לדקה ( )A4בשחור
 3.8שניות
1200 X 1200 dpi
PCL56/ Postscript3/XPS
 USBורשת Ethernet 10 / 100/ 1000 Base T
 GB SSD8 + 2GBדיסק קשיח 320GB
Win XP, server 2003/ 2008/2012, Vista 7,8
Mac OS X10.x, Linux, unix

600 x 600dpi

עד  80דפים לדקה ,עד  160עמודים דו-צדדיים .
 ,E-mailקבצים ,תיקיה ,שרת מסמכים USB ,ועוד .קבצים בפורמט ,PDF
JPEG ,TIFF

אופציה
( 33.6 Kbpsעד  3שניות לשידור דף)
עד 600 dpi
עד  ,2000קבוצות 100
עד ל 500 -יעדים למסמך אחד.

683x696x594
 59ק"ג
 1,500,000העתקים או  5שנים ( 25,000לחודש בממוצע)
ל 35,000-העתקים בשחור
 1620Wבהדפסה 100W ,בחסכון
 1Wבכיבוי

