
Poohlížíte se po spolehlivé černobílé multifunkci A4?, dále  
už nemusíte hledat. e- STUDIO385P nabízí rychlou a spolehlivou  
produkci dokumentů vysoké kvality a je idelání pro menší  
pracovní skupiny.

Vyberte si jak chcete být připojení k tiskárně: Jestli 
chcete využívat systém jako individuální stolní tiskárnu,  
připojte ji do vaši sítě nebo preferujete mobilní tisk?  
Všechno je možné .

Pro dodržování nejvyšších norem ochrany životního  
prostředí přichází e-STUDIO385P s funkcemi, které
vám pomohou uspořit významné provozní náklady.

• Ideální pro menší pracovní skupiny.
e-STUDIO385P - černobílá tiskárna A4 
vám nabízí spolehlivou práci s dokumenty 
s rychlostí 38 stránek za minutu a  
se zásobou až 850 listů.

• Díky rozlišení 1,200 x 1,200 dpi
budou vaše dokumenty tištěné na tomto
stroji v nejvyšší kvalitě a zaujmou 
křišťálově čistým obrazem a grafikou.

• Intuitivní ovládání barevného  
LCD displeje vám zajistí jednoduchý 
přístup ke všem funkcím a informacím 
o stavu vašich zakázek.

• Pokročilé tiskové funkce pokryjí všechny  
vaše denní potřeby na práci s dokumenty 
a pomohou vám zvýšit produktivitu.

Produktový list

•  Funkce úspory energie a duplexní tisk 
jsou v základní výbavě stroje. Uspoříte
tak významné provozní náklady.



SPECIFICATIONSSPECIFICATIONS

1)
 Příslušenství

 
 

Základ

Rychlost tisku 38 A4 za minutu 

Doba zahřívání 9,5 sekundy 

Formáty a gramáže 2A6-A4/custom, 60-90 g/m  (Zásobník)

Kapacita papíru 1 x 250 listů (Zásobník), 1 x 1list (Boční podavač)
Maximum: 850 listů

Automatický duplex 2A4/custom, 60-90 g/m

  Výstup 150 listů

Ovládací panel 2,4” (6 cm) Barevný displej s číselnou klávesnicí

Paměť 256 MB 

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

Rozměry a hmotnost 399 x 382 x 263 mm, ~ 14,2 kg

Startovací náplně Startovací tonerové náplně a válcová jednotka

76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-163 g/m  (Bypass)2

2A6-A4/custom, 60-120 g/m  (Zásobník)1)

Tisk

Rozlišení Max. 1,200 x 1,200 dpi

První kopie 6,5 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, Soukromé tisky, 
Více stránek na stránku, Tisk obálek 

Systém a zabezpeční

Správa zařízení 1)e-BRIDGE Fleet Management System

Systémové funkce Režim úspory energie, Automatická saturace 

Účtování a bezpečnost Soukromé tisky, filtrování IP adres, Port filtr,  
podpora SNMPv3 a SSL protokoly,  
802.1x autentifikace, Zámek ovládacího panelu.

toneru / přizpůsobení kontrastu.

Příslušenství

250-listů (Zásobník) – KD-1047

550-listů (Zásobník) – KD-1048

Pojízdný, zamykatelný stolek – MH-3100

2)Wireless LAN Module  – GN-1110

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 elites MDS_2014

Volitelná paměť, 1024MBx16 DDR3-DRAM, 

1)


	Stránka 1
	Stránka 2

