
TA Triumph Adler 3262i 
 

, עם מדפסת שחור לבן וסורק צבעוני A3(, לדפים עד גודל A4דפים לדקה ) 32מדפסת רב תכליתית שחור לבן , במהירות 
 . 1200dpi -מובנים. המכונה כוללת מזין מקורות ודופלקס מלא. המכונה מדפיסה ב

 דף.   100 -דף כ"א ובייפס ל 500ת נייר של  וקסט 2למדפסת הבסיסית 
PS3 9למכונה צג הפעלה גדול '' .מובנה.  

 
 :מפרט כללי

 
 צילום 

 דפים לדקה. 32 מהירות צילום: ●
 .שניות 4.3 :דף ראשון  מהירות צילום ●
  A5-A3 גודל נייר: ●
 600x600 dpi רזולוציה: ●
 1-999 העתקים: ●
  400%-25% זום: ●
 Dual scan 270דף דופלקס/  140דופלקס/   דף 50 מזין מקורות: ●

  x 2 דף 500 נייר ל קסטות מגירות נייר: ●
  גרם 60-163 משקל נייר: ●
      GB + 32GB SSD 2 זיכרון: ●

 Freescale QorlQ  T1024 (Dual Core) 1.0Ghz מעבד 

 דו צדדי מלא דו צדדי: ●

 מובנה♦הדפסה 
 1200x1200 dpi רזולוציה: ●
 USBכרטיס רשת,  קישוריות: ●
  6PCL  ,PostScript3 שפת מדפסת: ●

  Windows, Mac מערכות הפעלה: ●
 סורק צבעוני מובנה

 בש/ל ובצבע דף לדקה 00 מהירות סריקה: ●
 600x600 dpi רזולוציה: ●
 FTP  /SMB  /BOXדואר אלקטרוני /  יעד: ●
 ,TIFF, XPS, JPEG  PDF פורמט סריקה: ●

 ♦אופציה♦פקס 
 kbps 33.6 מהירות: ●

 (PC-Faxידני, מהמחשב ) שליחת פקס: ●

 BOX(, FTP/SMB, תיקייה )Emailהדפסה, יעד:  ●
 יעדים בזכרון 2000עד  חיוג מהיר: ●

 אופציות להרחבה
 פקס ממשק  ●
 יחידת גימור  ●

 ק"ג 59: משקל (683x696x594ג( במ"מ :)  xעx:) רמידות ●
 

  התמונה להמחשה בלבד

 ! מסך בעברית



 

 TA 3262i  ם מפורטיםנתוני
 

 :ביצועים 

 .דקה בכל מצב ל 32  מהירות צילום:  

 שניות  10  זמן חימום:

 שניות.  4.3  צילום ראשון:

 גווני אפור. dpi ,256 600   איכות הצילום:

 .1%, זום 25 - 400% יחסים קבועים,  6אפשר לתכנן   הגדלות / הקטנות:

   9999עד  קודים למשתמשים:

      GB Ram + 32GB SSD 2 זיכרון:

 חת.בלחיצה א 9999  כמות הצילומים:

 תכנות וסריקת עבודות נוספות בזמן ביצוע עבודה ראשונה "ללא הגבלה"  עבודות נוספות:
 
 

 קיבולת נייר:

   רגיל:

  גר'. 3A – 5A ,163 – 60, דפים כ"א דפים 500    :נייר ותקסט2

 גר' 3A – 6A ,163 – 60דפים  100    בייפס:

   צדדי.-דו גר' 3A – 5A 45-160דף. סטנדרטי  50   :מזין מקורות 

  אין סופי.  דופלקס )מובנה(:

 .דף, סיכה אחת או שתיים בצד 50 -הידוק עד ל אופציה(:יח' גימור )

 

 :ואורך חיים מידות

 .גק" 59ג( x ע   xמ"מ )א x 609 x 603 594 : מידות

 ( לחודש בממוצע 25,000שנים ) 5העתקים או  1,500,000 אורך חיים:

  .K200חודשי עומס 

 שחור העתקים 20,000 -ל טונר:

   W1וכיבוי  100Wבזמן הדפסה, בחיסכון לאנרגיה  W 1620 צריכת חשמל: 

 

 

 (מובנה) :נתוני מדפסת רשת

      GB + 32GB SSD 2   זיכרון:

  PCL, PDF , PS3 5/6  שפות מדפסת:

 1200x1200 dpiעד   רזולוציה בהדפסה:

  ומעלה. Mac Os10.5 , Win 7/XP/Vista/Server 2003/2008  :סביבת עבודה

   Linux /Solaris 9-10/ IBM AIX. 



 TX base 10/100/1000רשת:  USB 2.0 סטנד':  ממשקים:

   )ליבה כפולה) QorlQ  T1024 (Dual Core)       מעבד:

 דרך דפדפן אינטרנט.   ניהול:
 

 

 .SMTP(, e-mail(  למייל )SMBאו  Folder ,FTPמובנה(, לתיקיות )) :צבעוני נתוני סורק

 [או צבעעמודים לדקה ]ש/ל  00עד  מהירות הסריקה:

 .dpi 600 -ל 200dpiבין   רזולוציה:

 PDF, TIFF, JPEG  ,XPS  סוגי קבצים: 

 

 
 )אופציה(     :פקס

 K33.6 ( SUPER G3)עד  :מהירות השידור

 שניות  3 -כ  זמן שידור:

 x 600 600, עד x 200 dpi 100 רזולוציה

 מספרים  2000עד  ןמספרים בזכרו

 למסמך אחדיעדים  500 -עד ל הפצה

 אפשרות לשלוח ולקבל פקס דרך האינטרנט. פקס אינטרנט

 שידור ישיר מהמחשב )בלי להדפיס דף(   LAN-FAX LAN FAXתוכנת 

  

  :אופציות

  פקס ממשק

  נוספות ניירפינישר )יחידת גימור(, מגירות 

  

 

 


