
Právě tato multifunkce vám zvládne vyřešit vaše denní
požadavky na práci s dokumenty. Můžete vše, ať už 
se jedná o tisk, kopírování, skenování a nebo funkci faxu.  
Na základě výborných vlastností výkonného systému můžete  
opravdu využít skvělou produktivitu stroje.

Díky rozlišení 1,200 x 1,200 dpi budou vaše černobílé tisky 
a kopie působivé stejně jako barevné skeny pořízené právě  
na tomto stroji. Vaše grafika a textové kopie, tisky a skeny  
splní i ty nejvyšší očekávání kvality.

Ochrana životního prostředí je pro nás zásadou. Proto 
jsme si jisti, že naše produkty splňují nejpřísnější standardy  
ochranny životního prostředí pro zelené zítřky.

• e -STUDIO385S je černobílé zařízení A4, 
které vám nabízí funkce tisku, kopírování, 
skenování a faxu. Vše v jedno stroji vhodné 
pro menší a středně velké kanceláře.

• V ynikající kvalita obrazu  
splňuje ty nejočekávanější očekávání
a poskytuje vašim dokumentům velmi 
profesionální vzhled a dojem.

• Velký barevný dotykový displej vám 
zajistí jednoduchý a intuitivní přístup 
ke všem funkcím. To vám umožní zvýšit 
produktivitu a ušetřit čas.

•  Ochrana životního prostředí je pro 
nás velice důležitá. Duplexní jednotka 
a režim úspory elektrické energie vám
pomohou ušetřit významné přírodní zdroje.

Produktový list

• Pracuje působivou rychlosti 3 8 stránek 
za minutu v černobílém provedení  
Zajišťuje vysokou úroveň produktivity.  
stroje, který splní vaše náročné požadavky.



SPECIFIKACESPECIFIKACE

1) Příslušenství

 
 

Základ

Příslušenství

250-listů (Zásobník) – KD-1047

550-listů (Zásobník) – KD-1048

Pojízdný, zamykatelný stolek – MH-3100

Výškově nastavitelný stolek – KK-3200

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

Rychlost tisku 38 A4 za minutu 

Doba zahřívání 9 sekund 

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

76 x 127 mm - 216 x 355 mm, 60-176 g/m (B.podavač)

Kapacita papíru 250 listů (Zásobník), 1 x 50listů (Boční podavač)
Maximum: 850 listů

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

      Výstup 150 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 399 x 472 x 468 mm, ~ 20 kg

Startovací náplně Startovací tonerové náplně a válcová jednotka

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, Tisk z USB, Tisk ze sdílené 
složky, Soukromý tisk, Více stránek na stránku
Tisk obálek

Skenování

Rozlišení Barevně: max. 600 x 600 dpi 
Černobíle: max. 1,200 x 600 dpi 

Rychlost skenování Simplex: Barevně/Černobíle 19/42 A4 (150 dpi)
Duplex: Barevně/Černobíle 8/18 A4 (150dpi)

Podavač dokumentů Simplex/Duplex: 50 listů, A6-A4/custom,  
252-120 g/m

Formáty souborů TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS

Funkce skenování Skenování do E-Mailu, Náhled skenu, Skenování   
do souboru, TWAIN, WS skenování

Kopírování

Rozlišení Max. 600 x 600 dpi

První kopie 7 sekund

Zoom 25 - 400%

Režim kopírování Text, Text/Foto

Funkce kopírování Více stránek na jednu kopii  
Smíšená velikost kopie, Posunutí kopie, ID kopírování

Fax

Komunikace Super G3, G3

Rychlost přenosu 3 sekundy A4

Komprese JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Funkce faxu Barevný fax, Rychlé vytáčení (až 500 stanic),  
Skupinové vytáčení, Oboustranný fax, Síťový fax

Příjem faxu Do sdílené složky, do e-mailu

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.
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