
Produktový list

Tato vysoce výkonná tiskárna A4 vás uchvátí svou  
rychlostí, produktivitou a funkcemi bez kompromisu  
na kvalitu. Je to ideální systém pro společnosti, usilující  
držet krok s moderními technologiemi a zvyšovat výkonnost.

Maximální zásoba až 4,000 listů a sofistikované dokočovací  
příslušenství zvládnou i ty nejnáročnější tiskové úlohy s 
překvapivou lehkostí. Díky vysoké kvalitě tisku si můžete
být jisti s konzistentním výsledkem od první do poslední stránky.

Pro zajištění odpovědného využívání zdrojů má e-STUDIO525P
funkci duplexního tisku a funkci režimu úspory elektrické energie.  
Splňujeme také nejpřísnější předpisy v oblasti životního prostředí
v našem oboru.

• Vychutnejte si  impozantní rychlost  52 
stránek za minutu, kterou vám nabízí
e-STUDIO525P. Kombinace maximální  
zásoby až 4,400 listů a vysoce výkonný
černobílý systém formátu A4 bude přínosem  
každému podniku a pracovní skupině

• Díky barevnému dotykovému  displeji jsou
jednoduše přístupny všechny funkce a   
máte tak kontrolu nad tiskovými úlohami.

• Vyberte si z bohaté nabídky příslušenstv í
a nakonfigurujte si tiskový systém přesně
podle vašich představ a potřeb. 

• Ať  už budete tisknout texty, grafiku nebo 
obrázky - buďte si jisti, že vaše vytištěné
dokumenty zanechají trvalý dojem kvality.

•  Bereme vážně odpovědnost na ochranu 
životního prostředí a můžete si být jisti, že 
systém e-STUDIO525P  splňuje všechny
bezpečnostní normy ochrany životního prostředí.



SPECIFIKACESPECIFIKACE

1) Příslušenství 
2) Vyžaduje HDD  
  

 
 

 
 

Systém a zabezpečení

Správa zařézení 1)e-BRIDGE Fleet Management System

Systémové funkce

1)2)Funkce řízeného přístupu, Kvóty stroje ,  
2)ochrana USB portu, šifrování/mazání HDD

Příslušenství

250-listů Zásobník – KD-1049

250-listů Uzamykatelný zásobník – KD-1052

550-listů Zásobník – KD-1050

550-listů Uzamykatelný zásobník – KD-1053

2,100-listů Velký zásobník – KD-1051

Mezikus – KK-3100

Výškově nastavitelný stolek – MH-3100

Pojízdný stojan – KK-3300

Přihrádkový finišer – MJ-5012

Velkokapacitní výstupní finišer tisků – MJ-5013

Výstupní finišer tisků – MJ-5011

Sešívací finišer – MJ-1040

Paměť – GC-1380 / GC-1390

HDD 320 GB – KQ-1004

Wireless LAN Modul – GN-1090

Parallel Interface – GF-1250

Serial Interface Card – GF-1260

Základ

Rychlost tisku 52 A4 za minutu 

Doba zahřívání 11 sekund 

Formáty a gramáže 2A6-A4/custom, 60-176 g/m  (Zásobník)
70 x 127 mm - 216 x 355 mm, 60-176 g/m (Bypass)

Kapacita papíru 1x550 listů (Zásobník), 1x100list (Boční podavač)
Maximum: 4,400 listů

Automatický duplex A6-A4/custom, 60-176 

  Výstup 550 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 425 x 510 x 419 mm, ~ 23,7 kg

Startovací náplně Startovací tonerové náplně a válcová jednotka

Tisk

Rozlišení Max. 1,200 x 1,200 dpi

První kopie 4,8 sekund

Tiskový jazyk PCL 6, PostScript 3 a PDF v1.7 emulation,  
PCL 5, 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, Náhled tisku, Soukromý tisk,   
Více stránek na stránku, Tisk obálek

Režim úspory energie, Automatická saturace 
toneru / přizpůsobení kontrastu.

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

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
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