
400ci TA Triumph Adler 
 

דפים לדקה בצבע ובשחור  40, מדפיסה במהירות TA -צבעונית משולבת מ A4 מכונת צילום

 . סורק צבעוני רשת ו בעונית, מדפסת רשת לייזר צבעוניתוכוללת בנוסף למכונת צילום צ

 .למכונה גם אופציה לפקס חזק

ולים להפקת כל סוגי המסמכים המכונה משלבת איכות הדפסה גבוהה מאוד עם ביצועים מע

 הנדרשים למשרד בצבע ובשחור, בעלויות מצוינות.

 

 התכונות הבולטות של המכונה:

 בצבע ובשחור לדקה 04 מהירות הדפסה גבוהה:

 .GB320ודיסק קשיח של   GB2 Ram זכרון גדול מאוד: 

 Freescale Qorlq P1022/ 800 Mhz מעבד מדפסת חזק: 

 x 1200dpi 1200  : בהדפסהרזולוציה גבוהה 

 .גר' 224עד  :/ מעקףעובי נייר מהקסטות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התמונה להמחשה בלבד

 מסך בעברית !



 

 ci0TA 40נתוני  
 

  תכונות המכונה:

   מכונת צילום

    A4 שטח הדפסה

  ( בשחור ובצבע מלאA4) דפים לדקה 40עד  מהירות צילום:  
 צילום ראשון:

  
 שניות 5.8 –שחור 

 שניות 6.9 –צבע 
 

   שניות. 24עד  : זמן חימום

  בלחיצה אחת. 999עד  כמות הצילומים: 
  GB320+ דיסק קשיח  2GB זיכרון: 

  .600x600 dpi :  בצילום רזולוציה

  .25% - 400%זום  הגדלות / הקטנות:  
 קודים

 קודים. 1000 :  למשתמשים
 

 
   קיבולת נייר:

 קסטות:
 אופציות:

 
 גר' 60-220, ( A6  - A4) דפים 500של  מגירה 1

 גר' A4-A6 ,60-220+דפים  100של  בייפס
 גר' A4 ,60-220דף  500של  מגירות  2או  1-) אופציה ל

  .כל האופציות( עם 1600) דפים 600סה"כ  

  מובנה דופלקס

  מקורות דו צדדים  75-ה למובנ מזין מקורות:
  

מקורות בדף אחד,   2שילוב מיון אלקטרוני, סריקה והפקה מזכרון, שרת מסמכים,  תכונות נוספות:
צדדי  ID (2עוני או שחור/לבן )וצילום בהתאם(, צילום זיהוי אוטו' של מקור צב

 תעודה בעמוד אחד(
 

 מובנה              :רשת מדפסת 
 

  ( בשחור ובצבע מלאA4) דפים לדקה 40 עד  מהירות הדפסה :

   X 1200 dpi 1200עד  : ת הדפסהולוצירז

  PCL 5/6 / Postscript3, XPS : שפות מדפסת

 ממשק תקשורת:
 

USB  ורשתEthernet 10 / 100/ 1000 Base T 
 

 

  Qorlq P1022/ 800 Mhz מעבד:

  דיסק קשיח  2GB  +GB320 זכרון: 
 מערכות הפעלה:

  
Windows 7/8/8.1/10,Win XP, Vista, Server 

2003/2008 ,Mac OSx 10.5,   Linux   
 

   

  

  מובנה סורק רשת צבעוני:

   x 600dpi 600 רזולוציה סריקה:

  )בדופלקס( דפים לדקה בשחור ובצבע 1202עד  מהירות סריקה:
 -E-mailסריקה ל

 ועוד  PDF ,TIFF , JPEG קבצים בפורמט או לתיקיה:
 

  יעדים 2100 -זכרון ל כתובות:



 
  אופציה  :פקס 

  שניות לשידור דף( 3)עד  Kbps 33.6 מהירות:

   dpi 600עד  רזולוציה:

  יעדים למסמך אחד.  500 -עד ל הפצה:

   

   אורך חיים:
 לחודש בממוצע( 15Kשנים. ) 5הדפסות או  900,000 אורך חיים:

  150K  מקס' חודשי:

  צבעוני 15K, ש/ל 20K (:5%טונר )

  K033 :פיםתו

  ק"ג.  48מ, מ"  x 507 x 736.6 550 :  )ר,ע,ג( מידות

    . K44 :מיכל עודפים

   

  אופציות נוספות עיקריות:

  גר' 60-220דף  500מגירות נייר  2או  1* 

  * פקס 

  
 
 
 
 
 
 


