
•  e-STUDIO2802    /2802     jsou 
velmi zdařilé ekvivalenty multifunkčního 
stroje ve formátu A4, které nabízejí také funkci 
tisku, skenování a kopírování formátu A3.  
Díky kompaktním rozměrům se hodí do  
jakéhokoliv pracovního prostředí. Díky  
bočnímu automatickému podavači a  
duplexnímu podavači originálů můžete v   
případě potřeby snadno přepnout na formát A3.
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SPECIFIKACESPECIFIKACE

Základ

Rychlost 28 (A4)
14 (A3)

Doba zahřívání do 18 vteřin

Velikost a gramáž papíru 2Zásobník: A4, 64-80 g/m
2Boční podavač: A5R-A3, 52-216 g/m

1x 250 listů (Zásobník), 1x 50 listů (Boční podavač)
Maximum 300 listů

Výstupní kapacita 100 listů

Duplexní jednotka A5R-A3, 64-80 g/m

512 MB  RAM

Interface 10Base-T/100Base-TX (incl. IPv6), 
1)High Speed USB 2.0, WLAN  (IEEE802.11 b/g/n)

Rozměry a váha 390 x 540 x 505 mm (Š x H x V), ~26.5/28.5 kg

Startovací kit Toner, Válec, Developer

Tisk

Rozlišení 2,400 x 600 dpi

Tiskový jazyk PCL 5e and PCL 6 kompatibilní

Podporované OS Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 bit), 
Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), 
Mac OS X 10.7.4-10.10, Unix/Linux

Tiskové funkce A3-tisk z bočního podavače, Univerzální tiskový  
1)ovladač, Tisk z USB, Rozšiřující plug-ins , Tisk více

stránek na list, Režim úspory toneru

Skenování

Rozlišení 600 x 600 dpi

Rychlost skenování Černobíle/Barevně: 25/22 A4

Podavač originálů Jednostranně/Oboustranně: 50 listů, 
2A5R-A3, 50-104 g/m

Režimy skenování Barevně, Odstíny šedé barvy, Černobíle

Formáty souborů JPEG, Multi/Single Page TIFF/PDF (a další 
   1)formáty jako např: DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)

A3 skenování přes Automatický Duplexní Podavač
Přednastavitelné šablony, Skenování do USB,  
Skenování do e-mailu, souboru File (SMB, FTP), TWAIN

1) Příslušenství
2) jen e-STUDIO2802 AF

Systém a zabezpečení

Příslušenství

Wireless LAN Module – GN-1080

Kopírování

Rozlišení Skenování: 600 x 600 dpi
Tisk: 2,400 x 600 dpi

Rychlost první kopie 6.4 vteřin

Zoom 25-400% (Sklo), 25-200% (Podavač)

Režim kopírování Text, Text/Foto, Foto, Výmaz pozadí

Funkce kopírování A3 kopírování přes  Automatic Duplexní Podavač
a Boční Podavač, Přednastavitelné šablony, Kopírování 
průkazů, Výmaz okrajů, režim 2-v-1 / 4-v-1, Třídění

2)Fax

Přenos Super G3, G3

Rychlost přenosu 3 vteřiny A4

Komprese JBIG, MMR, MR, MH

Paměť 6 MB Přenos/Příjem

Síťový fax Driver for Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 
(32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 
(64 bit)

Funkce faxu Jednodotykové vytáčení, skupinové vytáčení

Kapacita papíru

Paměť

Funkce skenování

Správa zařízení 1)e-BRIDGE Fleet Management System, TopAccess
pro vzdálenou správu a konfiguraci

Sytémové funkce Vnitřní recyklace toneru, Režim úspory el. energie

Účtování & zabezpečení 100 uživatelských kódů, IP a MAC filtr adres, 
podpora SSL

elites MDS s.r.o. - autorizovaný distributor pro Českou republiku

www.elitesmds.cz 
   www.toshiba-mds.cz    
   shop.elitesmds.cz  

V Olšinách 2300/75, 102 00  Praha - Strašnice, T: 245 008 600



KLÍCOVÉ FUNKCEKLÍCOVÉ FUNKCE VÝHODY VÝHODY 

 Tisk, kopírování a skenování formátu A3 
na stroji rozměrů A4.

2 Impozantní kvalita obrazu na stroji  
s rychlostí 28 stránek za minutu.

3  Díky standardní výbavě, která obsahuje funkce 
oboustranného tisku, vnitřní recyklaci tonerové náplně
a řežim úspory elektrické energie, získáte ekonomický 

e-STUDIO2802 AM /2802 AF

390 mm

540 mm

1

2

3

Často se setkáváme s limitujícími prostorovými možnostmi  
pro umístění výkonného stroje, který musí nabídnout flexibilní 
funkce pro různé druhy dokumentů. Stejně jako jsou dnes 
formáty A4 standardem, jsou provozy a úlohy, kde je nutné 
tisknout, skenovat a kopírovat dokumenty rozměrů A3. Přestože 
by mnoho zákazníků uvítalo možnost práce s formátem A3, vzdají se 
této potřeby, práce s formátem A3, díky nedostatku místa.
Proto jsme vyvinuli ojedinělý model na trhu e-STUDIO2802 AM / AF.

Málo místa - mnoho funkcí
Díky svým moderním, čístým liniím a sladěným konturám 
zapadne skvěle do Vašeho pracovního prostředí. To není zdaleka
vše. Nabízíme balíček všech funkcí potřebných v moderní kanceláři 
společně s funkci barevného skenování ve stroji značky se zárukou
vysoké spolehlivosti. 

Možnosti připojení
e-STUDIO2802 AM /2802 AF je velmi jednoduché připojit do 
Vaši existující síťě. Můžete také využít funkci přímého tisku
z USB.
V případě požadavku o faxové připojení lze e-STUDIO2802  
rozšířit nebo zvolte přímo e-STUDIO2802AF - jehož funkce   
faxu patří k základním parametrům toho modelu.

Intuitivní ovládání
Snadné ovládání je klíčové pro rychlost a oblíbení produktu. 
Proto jsme si jisti, že jsou všechny funkce snadno dostupné 
a uživatelské ovládání je opravdu jednoduché a intuitivní. 

Efektivita
S modely e-STUDIO2802 AM /2802 AF, můžete zvýšit  
svou efektivitu několika způsoby. Díky nabídky  
úsporných režimů stroje a energeticky šetrnému provozu 
bude mít prospěch i Vy. Což znamená také úsporu peněz 
díky skutečně nízkým provozním nákladům.

 Pokud jste limitování prostorem
Nemáte limitované možnosti.

1

výhodný a k ekologii šetrný pracovní nástroj. 
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