
e-STUDIO305CP je barevná tiskárna formátu A4, 
která pro vás spolehlivě vytvoří vysoce kvalitní dokumenty.  
Křišťálově čistý obraz je standardem díky rozlišení  
1,200 x 1,200 dpi.  Inteligentní technologie tisku  
zajišťuje stále stejnou kvalitu i pro velké tiskové úlohy.

Kompatibilní tiskárna pro středně-velké pracovní skupiny. 
Rychlost tisku, dostatečně veliká kapacita papíru a čas prvního  
výtisku vám pomůže zvýšit vaši produktivitu a zefektivnit  
vaši práci s dokumenty.

Péče o životní prostředí a jejich zdrojů patří mezi  
tradice značky Toshiba od prvotního výběru materiálů pro 
výrobu až do konečné recyklace po vyřazení výrobků z provozu.  
Není tedy překvapením, že je e-STUDIO305CP v souladu  
s mezinárodními ekologickými normami. Režim úspory  
energie, funkce oboustranného tisku a užitečné tiskové funkce  
vám pomohou uspořit významné provozní náklady.

•  Barevná tiskárna  Toshiba formátu A4 
je chytrý tip pro středně velké pracovní  
skupiny, kteří požadují vysokou kvalitu tisků.

• S rychlostí tisku 30 stránek  za minutu 
a maximální zásobou papírů až 1,450 listů 
se stane tato tiskárna vašim pomocníkem
také ve chvílích, kdy budete potřebovat
zvýšit vaši produktivitu.

• Vynikající kvalita obrazu a brilantní  
barvy vám umožní vytvářet působivé
dokumenty při každém tisku.

•  Velký, intuitivní, dotykový a barevný ovládací 
panel vám jednoduše umožní náhled  
úloh a v případě potřeby změnit nastavení.

• e-STUDIO305CP splňuje nejpřísnější
kritéria na ochrany životního prostředí a díky
režimu úspory energie a oboustranného tisku 
můžete uspořit významné provozní náklady.

Produktový list



Technická data jsou uvedena na základu poskytnutých a dostupných informací výrobce. 
Některé specifikace se mohou v průběhu doby výroby u některých modelů změnit a nemusí tak přesně korespondovat s výše uvedenými daty v době uvedení modelů na trh. 
Veškeré gramáže a kapacity papíru koresponduji s formátem A4 a 80 g/m 2 elites MDS_2014
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1) Příslušenství 
2) Funkce vyžaduje HDD  

 
 

 
 

Základ

Rychlost tisku 30 A4 za minutu 

Doba zahřívání 20 sekund 

Formáty a gramáže 2A5-A4/custom, 60-176 g/m  (Zásobník)
76 x 127 mm - 216 x 355 mm, 60-176 g/m2(Boční podavač)

Kapacita papíru 1 x 250 listů (Zásobník), 1 x 1list (Boční podavač)
Maximum: 1,451 listů

Automatický duplex 2A4/custom, 60-105 g/m

Výstup 125 listů

Ovládací panel 4.3” (10.9 cm) Barevný dotykový panel

Paměť 512 MB, max. 2,560 MB

Interface 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), 
High Speed USB 2.0

Rozměry a hmotnost 442 x 407 x 306 mm, ~ 20.9 kg

Startovací náplně Startovací tonerové náplně a válcová jednotka

Tisk

Rozlišení Max. 1,200 x 1,200 dpi

První kopie Barevně: 10 sekund
Černobíle: 9 sekund

Tiskový jazyk PCL 6, PostScript 3 a PDF v1.7 emulation,  
XPS, PPDS

Podporované OS Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/  
Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/
Server 2008 (64 bit), Mac OS X 10.5-10.9,  
Linux/Unix, Novell NetWare

Tiskové funkce Uni. tiskový ovladač, Tisk z USB, Tisk ze sdílené 
složky, Soukromý tisk, Záměna vyznačených  
barev, Více stránek na stránku, Tisk obálek

Systém a zabezpeční

Správa zařízení 1)e-BRIDGE Fleet Management System

Systémové funkce Režim úspory energie, Jednodotykové šablony

Účtování a bezpečnost Soukromé tisky, filtrování IP adres, Port filtr,  
podpora SNMPv3 a SSL protokoly,  
802.1x autentifikace, Zámek ovládacího panelu.
Nastavení kvót pro tisk,   ochrana portu USB, secure HDD 1)2) 2)

Příslušenství

650-listů (dva zásobníky) – KD-1054

550-listů (zásobník) – KD-1055

Pojízdný, zamykatelný stolek – MH-3100

Výškově nastavitelný stolek – KK-3200

Paměť – GC-1380 / GC-1390

Wireless LAN Modul – GN-1130

Hard Disk 320 GB – KQ-1004
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