
Zarzàdzanie
Dokumentami

Profesjonalny Wydruk i Du˝a WydajnoÊç:

55/65/81 wydruków/kopii na minut´
Gruby papier do 209g/m2 ze wszystkich kaset 
(równie˝ dwustronnie)
Opcjonalne finiszery zszywajàce i broszurujàce
Dwa opcjonalne kontrolery wydruku i skanowania
Opcjonalny inserter dla wczeÊniej wykonywanych 
wydruków dokumentów

Systemy Wysokonak∏adowe



Specyfikacja e-STUDIO550/650/810

TWÓJ LOKALNY DEALER:

http://www.tbm.com.pl

TWÓJ LOKALNY DEALER:

http://www.tbm.com.pl

Dane urzàdzenia
Proces kopiowania

Typ
RozdzielczoÊç
Odcienie szaroÊci
Tryb pokrywy
Formaty orygina∏ów
Formaty wydruków/kopii
PojemnoÊç papieru

Gramatura papieru

Zoom
Kontrola ekspozycji
Tryb kopiowania
Pami´ç stron

Kopiowanie wielokrotne
Panel operacyjny
Funkcje kopiarki

Sterownik drukarki (GA-1140, Opcja)
Funkcje
J´zyki opisu strony
Sterowniki

Interface

Pami´ç
Opcje 

Funkcje drukarki (opcje)

Opcje wykaƒczania prac
Wielopozycyjny finiszer zszywajàcy

Liczba tac
PojemnoÊç tac

Formaty i gramatura papieru
WyjÊcie papieru
PojemnoÊç zszywania

Pozycje zszywania

Zasobnik zszywek
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.)
Waga
Opcje do finiszerów
Jednostka dziurkujàca

Inserter 
Prowadnica Finiszera

PoÊrednia metoda elektrostatyczno 
-fotograficzna, dwupromieniowy laser.
Konsola
2400 x 600 dpi (z wyg∏adzaniem)
256 
Sta∏a nieruchoma
Maks. A3
A5R do A3
Standard: 2 x 500 arkuszy, 2 x 1250 arkuszy
w kasecie typu tandem, 100 arkuszy z podaj-
nika r´cznego. Opcjonalna kaseta du˝ej po-
jemnoÊci (LCF) – 4000 arkuszy
Kasety, LCF, podajnik r´czny oraz 
podajnik boczny 64 - 209 g/m2

25% - 400%
Automatyczna i manualna (11 ustawieƒ)
Tekst, Tekst/ Foto, Foto
32 MB RAM plus min. 10 GB dysk twardy 
(1000 obrazów)
1 do 9999
Panel dotykowy (GUI)

Druk, Skanowanie (opcja)
PCL6, Adobe PostScript 3 (opcja)
Win 9x, Win 2000, Win Me, NT4.0, Win XP,
Mac OS8.7
Parallel port (IEEE 1284) oraz 
10/100 BaseT interface
128 MB RAM/ maks. 256 MB RAM

128 MB rozszerzenie pami´ci
min. 10 GB dysk twardy, z funkcjà skano-
wania, oprogramowaniem FreeForm1 oraz
CWS 4.0
Adobe PostScript3
DocBuilder Pro

MJ-1017

2, z funkcjà kaskady
2000 arkuszy A4 na ka˝dej tacy 
1000 arkuszy A3, A4-R na ka˝dej tacy
A5R do A3, 60 - 209 g/m2

Zadrukiem do do∏u
50 arkuszy A4, B5 (60 - 80 g/m2)
30 arkuszy A3, A4-R, B4 (60 - 80 g/m2)
4 pozycyjne (lewy górny róg, u∏o˝enie
pionowe lub poziome, podwójne zszycie
lewostronne)
5000 szt.
616 x 630 x 1023 mm
42 kg

2 dziurki, odst´p 80 mm 
4 dziurki, odst´p 80 mm 
4 dziurki, odst´p 70/21 mm 
76 x 373 x 581 mm
6 kg
podaje orygina∏y bezpoÊrednio do finiszera
do ustawienia finiszera na mi´kkim
pod∏o˝u (np wyk∏adzina)

Pr´dkoÊç druku/kopii

Czas pierwszej kopii
Automatyczny odwracajàcy 
podajnik dokumentów

Automatyczny dupleks

Licznik

Zu˝ycie energii

Czas nagrzewania

Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.)

Waga

Kontroler (GL-1020, Opcja)
Funkcje
J´zyki opisu strony
Sterowniki

Interface
Pami´ç

Wielopozycyjny finiszer zszywajàcy 
z funkcjà tworzenia broszur (zeszytów)
Liczba tac
PojemnoÊç tac

Formaty i gramatura papieru
WyjÊcie papieru
PojemnoÊç zszywania

Pozycje zszywania

Zasobnik zszywek
Broszurowanie

PojemnoÊç broszur zszytych
Formaty oraz gramatura broszur
PojemnoÊç tacy 

PojemnoÊç zszywek dla broszur
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.)
Waga
Wielopozycyjny finiszer zszywajàcy 
i broszurujàcy 
PojemnoÊç zszywania

55/65/81 stron na minut´ A4
30/34/37 stron na minut´ A3
3,2 sek.
Pr´dkoÊç podawania: 65 stron na minut´(A4)
PojemnoÊç: 100 arkuszy (A5R-A3, 80 g/m2)
Formaty papieru: A5R - A3, 
Gramatura papieru: 50 - 127 g/m2

Gramatura papieru-dupleks: 50 - 104 g/m2

Jednoprzebiegowy; Formaty papieru:
A5R - A3
Gramatura papieru: 64 - 209 g/m2

Mechaniczny licznik: 7 cyfrowy

230 - 240 V/maks. 2.0 kW

Maks. 160 sek.

698 x 778 x 1213 mm

oko∏o 203 kg

Druk, Skanowanie
Kompatybilny z PCL6, Adobe PostScript 3
Win 95, Win 98, Win Me, NT4.0, Win XP, Mac
PPD, UNIX Filter (Solaris, HP-UX, AIX opcja)
10/100 BaseT interface, USB
256 MB RAM plus 20 GB dysk twardy
w standardzie

MJ-1018

2, funkcja kaskady oraz taca broszurowania
2000 arkuszy A4 na tacy 
1000 arkuszy A3, A4-R na tacy
A5R do A3, 60 - 209 g/m2

Drukiem do do∏u
50 arkuszy A4, B5 (60 - 80 g/m2)
30 arkuszy A3, A4-R, B4 (60 - 80 g/m2)
4 pozycyjne (lewy górny róg, u∏o˝enie pio-
nowe lub poziome, podwójne zszycie lewo-
stronne)
5000 szt.
Jednoliniowe sk∏adanie centralne 
ze zszyciem siode∏kowym (zeszyt)
15 arkuszy (60 stron)
A3, A4-R, B4 (60 - 80 g/m2)
11-15 arkuszy na komplet: 10 komp.; 
6-10 arkuszy na komp: 20 komp., ; 
mniej ni˝ 6 arkuszy na komplet: 25 komp.
2000 sztuk
616 x 630 x 1023 mm
62 kg
MJ-1021 dost´pny od wiosny 2003

Funkcje jak w wersji MJ-1018 lecz zszywa
100 arkuszy A4, B5 (60-80 g/m2)

APS – automatyczny wybór formatu papieru, AMS - automatyczny dobór skali reprodukcji, Ok∏adki, Przek∏adki (z dwóch êróde∏ maks. 15 arkuszy), Licz-
niki departamentów (500), Druk stanów liczników departamentów, Automatyczna zmiana kaset, Wskaênik iloÊci papieru, Automatyczne powiadamianie
o zdarzeniach, Zdalny podglàd i usuwanie prac, Monitorowanie prac za pomocà przeglàdarki internetowej, Druk na mieszanych formatach, Druk z ró˝-
nych kaset, RIP raz – drukuj wiele, Druk synchroniczny,  Tryb broszurowania, Druk 16 w 1, Zoom (25-300%), Margines bindowania (10-50 mm), Druk
poufny, Funkcja druku próbnego,  Druk znaku wodnego, Nadruk obrazków, Druk na zak∏adkach, Funkcja zatrzymywania, wznawiania oraz kasowania
prac, Druk protoko∏ów internetowych, SNMP – funkcja administracyjna, NDPS, DHCP, LPD/LPR, port 9100 Raw Data Printing, Wireless 802.1 1b.

Przerywanie pracy, Tryb oszcz´dzania energii, Automatyczny wy∏àcznik, Zegar tygodniowy, Podwójna strona (z zoomem), Czyszczenie brzegów,
Przesuwanie obrazów, Trymowanie / Maskowanie, APS – automatyczny dobór formatu papieru, AMS - automatyczny dobór skali reprodukcji,
Ok∏adki, Przek∏adki (z dwóch êróde∏ maks. 15 stron), Przechowywanie dokumentów (24 dokumenty do 400 stron ka˝dy; maksymalnie 2400 stron),
Elektroniczne kody dost´pu (500), Druk stanów liczników departamentów, 5 rodzajów ustawieƒ prac ∏àcznie z wczeÊniej zeskanowanymi, Automa-
tyczna zmiana kaset, Wskaênik iloÊci papieru, Orygina∏y ró˝nych formatów, Pami´ç prac (4 prace), Wybór j´zyka na panelu, Klucz pomocy, Sorto-
wanie elektroniczne, Grupowanie elektroniczne, Broszurowanie, Kopie 2 w 1, 4 w 1, 8 w 1 (dupleks), Zoom w osiach X/Y, Kopia Pozytyw / Negatyw,
Odbicie lustrzane, Numerowanie stron, Wstawianie daty i godziny,  Druk na zak∏adkach (szerokoÊç zak∏adki 10-20 mm).
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