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Informačný prospekt
• S rýchlosťou tlače 38 strán za minútu a
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maximálnou kapacitou papiera až do 1 451
listov je táto tlačiareň spoľahlivý partner aj v
prípade ak vaše požiadavky na tlač narastú.

• Žiarivé farby a vynikajúca kvalita obrazu

poskytujú pôsobivé dokumenty pri každej tlači
a dokazujú profesionalitu vašej spoločnosti.

• Farebný 10.9 cm (4.3”) dotykový

displej umožňuje rýchly prístup k
tlačovým úlohám a možnosť zmeniť
nastavenia ak to situácia vyžaduje.

Eu
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• Štandardné vlastnosti ako úspora energie, alebo
duplexná tlač pomáhajú šetriť prírodné zdroje.

Zariadenie e-STUDIO388cp je robustná A4 farebná tlačiareň s
pôsobivým vysoko kvalitným výstupom dokumentov. Rozlíšenie
až do 1200 x 1200 dpi poskytuje veľkolepý výstup dokumentov
s krištáľovo čistými obrázkami a zaisťuje konzistentnú kvalitu
tlače - a to aj pri veľkoobjemových tlačových úlohách.

Možnosti mobilnej tlače ponúkajú požadovanú flexibilitu
dnešnými modernými podnikmi. Jednoduché možnosti a riešenia
umožňujú prispôsobiť túto tlačiareň vašim individuálnym
požiadavkam a tým prispieť k zvýšeniu produktivity a
optimalizácie pracovných postupov.
Starostlivosť o životné prostredie a jeho zdroje je súčasťou
filozofie spoločnosti Toshiba - od výberu materiálu až po
recykláciu. Nie je preto prekvapujúce, že e-STUDIO388cp spĺňa
najprísnejšie environmentálne predpisy. Režim úspory energie a
funkcia obojstranného tlače pomáhajú chrániť zdroje a životné
prostredie.

ŠPECIFIKÁCIA
Prídavné príslušenstvo

Rýchlosť tlače

550-LISTOVÁ KAZETA - KD-1063

1x kazeta, kapacita 550-listov,
A5-A4, 60-176 g/m2

650-LISTOVÁ DUO-KAZETA KD-1064

1x kazeta, kapacita 550-listov,
A5-A4, 60-176 g/m2
1x bypass, kapacita 100-listov,
A6-A4, 60-176 g/m2

38 ppm
~ 15 sekúnd (z režimu spánok)
Kazeta: A6-A4/custom, 60-176 g/m2
Bypass: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-176 g/m2

Kapacita papiera

Kazeta: 1x 250 listov
Max.: 1,451 listov

OTOČNÝ PODSTAVEC - MH-3100

Výstupná kapacita

kapacita 125-listov

NASTAVITEĽNÝ STOLÍK - KK-3200

Automatický duplex

A4/vlastný, 60-105 g/m2

USER FLASH MEMORY - GC-1420

Ovládací displej

10.9 cm (4.3”) dotykový panel

HDD - GE-1250

Pamäť

Štandard: 1 GB, 256 MB Flash Memory

WIFI MODUL - GN-1170

Rozhranie

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6),
High Speed USB 2.0, WLAN1) (IEEE802.11 ac/a/b/g/n)

FORMS & BARCODE CARD - GB-2080LXK

Rozmery & Hmotnosť

442 x 421 x 308 mm (Š x H x V), ~ 21.1 kg

Súčasť balenia

Tonery a zobrazovacie jednotky

Max.: 1,200 x 1,200 dpi

es

Rozlíšenie

PRESCRIBE CARD - GB-2290LXK

1)

Voliteľné príslušenstvo

2)

Vyžaduje HDD
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Čas zahrievania
Veľkosť & gramáž
papiera

o.

Všeobecné vlastnosti

~ 7 sekúnd
PCL 6, PCL 5, PostScript 3 a PDF v1.7 emul.,
XPS, PPDS

Podporované systémy

Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/Server
2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/
Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6-10.13,
Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP

Mobilná tlač

AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Funkcie tlače

Univerzálny ovládač, Tlač z USB,
Tlač viac strán na jeden list, Tlač obálok

Euro Data Services s.r.o.

Se

Čas prevej strany
Tlačový jazyk

Váš partner v oblasti tlačového prostredia.

Euro Data Services s.r.o.

Systém & Bezpečnosť

ta

Krajná 10

Zariadenie

e-BRIDGE Fleet Management System

Systémové vybavenie

Úspora energie, Automatická sýtosť farieb/
kalibrácia farieb

Účty & Bezpečnosť

Súkromná tlač, filter IP adries, Port filter,
Podpora SNMPv3, SSL a IPSec protokolov, 802.1x
autentifikácia1), Uzamknutie ovládacieho panela2),
Premazanie disku2)

821 04 Bratislava
Telefón:
+421 2 4820 9910
Web:
https://www.toshibask.sk
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1)

Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky názvy spoločností a / alebo produktov sú obchodnými
známkami a / alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných výrobcov na ich trhoch a / alebo príslušných krajnách. Produktivita
a papierové údajé sa vzťahujú k veľkosti papiera A4 a gramáž papiera 80 g/m2.
Copyright © TOSHIBA TEC. DS_e-STUDIO388cp_IDD_201809

