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Biuro koloroweczarno-

•

•

•

•

 35/45 czarno-bia³ych str.min. oraz 11 kolorowych str./min

 Drukowanie, kopiowanie, faks internetowy oraz zarz¹dzanie elektronicznym dokumentem
  i zarz¹dzanie urz¹dzeniem przez sieæ w standardzie. Opcjonalnie faks.

 £atwa produkcja dokumentów czarno-bia³ych zawieraj¹cych kolorowe strony,
  z automatycznym rozpoznawaniem typu dokumentu

 Technologia e-BRIDGE umo¿liwiaj¹ca ³atw¹ integracjê z ró¿norodnym œrodowiskiem
  sieciowym



Twój lokalny dealer:

www.tbm.com.pl

System departamentowySystem departamentowy

Dane podstawowe
Typ
Proces
drukowania/kopiowania
Metoda skanowania
orygina³ów
Pojemnoœæ papieru
na wyjœciu (80g/m2)

Pojemnoœæ papieru
na wejœciu (80g/m2, A4)

Format papieru

Gramatura papieru

Automatyczny dupleks
Czas nagrzewania
Pobór mocy
Wymiary (szer. x d³. x wys.)
oraz waga
Licznik
Narzêdzia sieciowe

e-BRIDGE

Procesor
Pamiêæ

Dysk twardy
Funkcja druku (standard)
Rozdzielczoœæ druku
Prêdkoœæ druku
Sterowniki

Interface

Sieciowy system operacyjny
Protoko³y
Jêzyk opisu strony
G³ówne cechy

Desktop
Poœrednia metoda elektrostatyczno-fotograficzna

4-o liniowy czujnik CCD

Standard: 550 arkuszy (wewnêtrzna taca wyjœcia), 
Opcjonalnie: po zainstalowaniu mostka finiszera 150 arkuszy
(wewnêtrzna taca wyjœcia), 900 arkuszy z finiszerem: MJ-1022,
2.000 arkuszy z finiszerem MJ-1023/1024
Standard: 2 kasety x 550 arkuszy, podajnik rêczny na 100
arkuszy, Opcjonalnie: podstawa z kaset¹ na 550 arkuszy oraz
dodatkowa kaseta do podstawy na 550 arkuszy, lub kaseta
du¿ej pojemnoœci na 2.500 arkuszy
Standard: A3-AR (kaseta), A3plus-A5R (podajnik rêczny),
A3-A5R (dupleks)
Standard: 64-105g/m2 (kaseta), 64-209g/m2 (podajnik rêczny),
64-105g/m2 (dupleks)
Standard
Ok. 40 sek.
Maks. 1,7kW (220-240 V)
660mm x 718mm x 739mm,
ok. 112 kg.

Kilka ró¿nych liczników produkcji  i skanowania dokumentów
(elektroniczne 8 cyfrowe)
TopAccess, TopAccessDocMon, File Downloader, sterownik
TWAIN, narzêdzie webowe e-FILING 
64-bitowy procesor Toshiba RISC Tx4937/wspó³dzielony
Pamiêæ g³ówna: 256MB: wspó³dzielona,
Pamiêæ stron: 128MB (powiêkszalna do 256MB): wspó³dzielona
60GB+: wspó³dzielony
Czarno-bia³y:2.400 x 600 dpi (z wyg³adzaniem)
Kolor: 600 x 600 dpi (z dodatkow¹ pamiêci¹ 1.200 x 600 dpi)
Czarno-bia³y: 35/45 str./min. (A4) Kolor: 11/11 str./min. (A4)
Windows98/Me/2000/XP/Server2003 (32bit),
Windows NT4,0, Macintosh 8.6, 9.x, X ver 10.1/10.2
(PPD), UNIX (HP-UX, Sun Solaris, IBM, AIX, SCO, Linux)
Równoleg³y (IEEE1284), 10/100BaseT, USB1.1
(pe³na szybkoœæ), opcjonalny IEEE802.11b (WiFi)
Windows 2000, Windows NT4.0, NetWare
TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, SNMP, HTTP
PCL6, PCL5c, PostScript3™
Druk próbny, druk poufny, druk planowany, druk
dwustronny, znak wodny, N w 1, drukowanie na
mieszanych formatach, drukowanie w formie broszury,
przek³adki, nanoszenie obrazów, ok³adki przednie i tylne, 
druk do skrzynki e-FILING

Funkcja kopiowania (standard)
Akceptowane orygina³y
Rozmiar orygina³ów
Rozmiar kopii
Rozdzielczoœæ

Skala szaroœci
Prêdkoœæ kopiowania
Czas pierwszej kopii
Kopiowanie ci¹g³e
Tryb pracy w kolorze
Tryb kopiowania

Zoom
Kontrola naœwietlania
Kontrola nasycenia kopii
G³ówne funkcje

Funkcja skanowania (standard)
Prêdkoœæ skanowania

Rozdzielczoœæ skanowania
Tryb skanowania
G³ówne cechy

Funkcja e-FILING (standard)
Liczba skrzynek

Liczba dokumentów
Pojemnoœæ dysku twardego
Wprowadzanie dokumentów do
e-FILING

Gotowy do pracy w sieci
Format skanowanych orygina³ów
Rozdzielczoœæ TX
G³ówne cechy

Arkusze, ksi¹¿ki, przedmioty trójwymiarowe
A3-A5R
A3-A5R, A3 na papierze A3+
Skanowanie: 600 x 600 dpi
Drukowanie: 600 x 600 dpi (czarno-bia³y z wyg³adzaniem
2.400 x 600 dpi)
256 stopni
Czarno-bia³e: 35/45 str./min. (A4) Kolor: 11/11 str./min. (A4)
Czarno-bia³e: 6,8 sek. Kolor: 16,2 sek.
do 999 kopii
Czarno-bia³y (domyœlny), pe³ny kolor, automatyczny wybór koloru
Czarno-bia³y: Tekst, tekst/foto (domyœlnie), foto, wyg³adzanie obrazu
Pe³ny kolor: Tekst, tekst/foto (domyœlnie), foto, kopiowanie wydruku
kolorowego, mapa
25-400% co 1% (z szyby), 25-200% co 1% (RADF)
Automatyczny / Manualny (11 stopni)
Metoda automatycznego nasycania tonerem
Oszczêdzanie energii, przycinanie brzegów, maskowanie, kody
dostêpu (1000), ok³adki, przek³adki, X-Y zoom, elektroniczne
sortowanie, sortowanie w formie broszury, alternatywne, 2w1,
4w1, 8w1, adnotacje (data/czas druku), rezerwacja prac, rotacja
kopii, tryb pracy na grubym papierze, regulacja palety kolorów
obrazu sk³adowanie kopiowanych dokumentów w skrzynkach
e-FILING, drukowanie ze skrzynek e-FILING z panela sterowania
oraz przekazywanie dokumentów ze skrzynek e-FILING do sieci
komputerowej  

Czarno-bia³y: 50 str./min. (A4, 400 dpi)
Odcienie szaroœci: 45 str./min. (A4, 400 dpi)
Kolor: 20 str./min. (A4, 300 dpi)
600,400,300,200,150dpi
Czarno-bia³y, odcienie szaroœci, kolor, automatyczny wybór koloru
Skanowanie dwustronne, rotacja obrazu, skanowanie mieszanych
orygina³ów o ró¿nych formatach, skanowanie do e-maila,
skanowanie do pliku (SMB, FTP), skanowanie do e-FILING

Skrzynki publiczne: 1, skrzynki osobiste: 200, maks. 100 folderów
w ka¿dej skrzynce
Do 400 na skrzynkê lub folder / do 200 stron na dokument
10 GB
Standard: kopiowanie do e-FILING, opcjonalnie: drukowanie do
e-FILING, otrzymywanie faksów do e-FILING, otrzymywanie
faksów internetowych do e-FILING, skanowanie do e-FILING

T.37 (simple mode) / format: Tiff
A3-A5R: redukcja i transmisja obrazu w formacie A4
200 dpi
On Ramp gateway (poprzez MailBox); Off Ramp Gateway;
Ksi¹¿ka telefoniczna (1000 adresów)

Funkcje faksu internetowego (opcja)

RADF MR-3015
Pojemnoœæ orygina³ów
U³o¿enie orygina³u
Format i gramatura orygina³u
Wymiary (szer. x d³. x wys.)
oraz waga
Pokrywa orygina³ów KA3511PC
Podstawa z podajnikiem
papieru KD-1011
Pojemnoœæ papieru
Format i gramatura papieru
Wymiary (szer. x d³. x wys.)
oraz waga
Dodatkowa kaseta MY-1021
Pojemnoœæ papieru
Format i gramatura papieru
Wymiary (szer. x d³. x wys.)
oraz waga
Kaseta du¿ej pojemnoœci KD-1012
Pojemnoœæ papieru
Format i gramatura papieru
Wymiary (szer. x d³. x wys.)
oraz waga
Separator prac MJ-5004
Pojemnoœæ i gramatura papieru 

Wymiary (szer. x d³. x wys.)
oraz waga
Separator offsetowy MJ-5005
Pojemnoœæ i gramatura papieru
Wymiary (szer. x d³. x wys.)
oraz waga
Finiszer (wisz¹cy) MJ-1022
Tace
Pojemnoœæ i gramatura papieru
Format i gramatura papieru

Gruboœæ zszywania
Pozycje zszywania
Wymiary (szer. x d³. x wys.)
oraz waga
Finiszer ze zszywaniem
wielopozycyjnym MJ-1023
Finiszer broszuruj¹cy MJ-1024
Tace 
Pojemnoœæ i gramatura papieru

Opcje

Format i gramatura papieru
Gruboœæ zszywania
Zszywanie na grzbiecie
(tylko MJ-1024)
Wymiary (szer. x d³. x wys.)
oraz waga
Mostek finiszera KN-3520
Dziurkacz MJ-6004
Wymiary (szer. x d³. x wys.)
oraz waga
Taca pomocnicza KK-3511
Karta faksu GD-1150
Sieæ telefoniczna
Tryb komunikacyjny
Prêdkoœæ modemu
Kompresja danych
Prêdkoœæ transmisji
Tryb skanowania
Skala szaroœci
G³ówne cechy

2-ga linia faksu GD-1160
Adapter komunikacji
bezprzewodowej GN-1010
Karta szyfruj¹ca dysk twardy
GP-1030
Gniazdo PCI GO-1030
Rozszerzenie pamiêci GC-1180
Karta komunikacji
bezprzewodowej GN-1010
Karta szyfruj¹ca GP-1030
PCI Slot GO-1030

Odwracaj¹cy automatyczny podajnik dokumentów 
100 arkuszy (A4, A3)
Zawartoœci¹ do góry
A3-A5R, 50-127 g/m2 (jednostronne); 50-105 g/m2 (dwustronne)
557 mm x 530 mm x 165 mm, 15kg

Wymagana przy pracy bez RADF

Kaseta na 550 arkuszy
A3-A5R, 64-105g/m2
530mm x 577mm x 320mm, 21,5kg

Kaseta na 550 arkuszy
A3-A5R, 64-105g/m2
526mm x 569mm x 107mm, 3,8kg

2500 arkuszy
A4, 64-105g/m2
530mm x 577mm x 307,5mm, 27kg

Taca górna: 150 arkuszy (80g/m2), A3-A5R, 64-105g/m2
Taca dolna: 250 arkuszy (80g/m2), A3-A5R, 50-209g/m2
496mm x 415mm x 169mm, 2,5kg

250 arkuszy (80g/m2), A3-A5, 50-209g/m2
500mm x 415mm x 153mm, 3,1kg

Tylko do e-STUDIO350
2 
Bez sortowania/grupowania. Taca górna  200 arkuszy (A5R, A4R),
100 arkuszy (A3), 80g/m2, taca dolna  700 arkuszy (A5R, A4R),
350 arkuszy (A3), 80g/m2
A3-A5R, 50-209g/m2
30 arkuszy (A4, 80g/m2)
Jedna
415mm x 539mm x 590mm, ok. 17kg.

2
bez sortowania / grupowania. 
taca górna: 1.000 arkuszy (A5R, A4), 500 arkuszy (A4R, A3),
80g/m2 taca dolna: 500 arkuszy (A4R, A3), 80g/m2

A3-A5R, 60-209g/m2
50 arkuszy (A4, 80g/m2) zszywanie wielopozycyjne (5 mo¿liwoœci)
Format papieru: A3-A4R, gruboœæ zszywania: 15 arkuszy (80 g/m2)

MJ-1023: 536 x 657 x 1086mm, ok. 39kg.
MJ-1024: 649mm x 657mm x 1086mm, ok. 70kg.
Niezbêdny do instalacji finiszera
Tylko do finiszerów MJ-1023 oraz MJ-1024
112mm x 617mm x 378mm, ok. 9kg.

Dla wygody pracy

PSTN
Super G3, G3
Maks. 33,6kbps
JBIG, MMR, MR, MH
Ok. 3 sek. na stronê
Tekst, foto/tekst, foto: tylko cz/b
256 stopni (error diffusion)
Ksi¹¿ka telefoniczna (2000 adresów), broadcasting, automatyczne
ponowne wybieranie numeru, wybieranie grupowe (200 grup,
400 adresów na grupê), wybieranie ³añcuchowe, transmisja
z opóŸnieniem, ponowna transmisja bez ponownego skanowania
dokumentu, skrzynka mailowa (f-code); transmisja seryjna

Szyfruje dane znajduj¹ce siê na dysku twardym urz¹dzenia.

Niezbêdne do instalacji karty szyfruj¹cej dysk twardy
128 MB
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