
Podatkovni list

•  Te A4 veè-funkcionalne naprave, ki 
združujejo vse v enem, zadovoljujejo 
vse zahteve vašega sodobnega 
pisarniškega okolja.

•  S hitrostjo tiskanja 33/38 strani na 
minuto in paleto praktiènih funkcij, 
vam bodo ti sistemi v pomoè pri 
poveèevanju produktivnosti.

•  Impresivna kakovost slike zagotavlja 
vašim dokumentom izjemno odliènost 
od prve do zadnje strani.



SREDSTVO ZA
DELOVNO SKUPINO

e-STUDIO338cs in e-STUDIO388cs sta sredstvi za vsa podjetja 
ali delovne skupine, ki zahtevajo produktivnost, zanesljivost in 
enostavnost uporabe. Ti kompaktni A4 več-funkcionalni napravi 
ponujata izredno kakovost slike, ki bo izboljšala vaše 
dokumente do skrajnih zmožnosti.

Zaradi pametnih možnosti in rešitev lahko izvajata tudi vsa 
tiskalna opravila, ki sicer predstavljajo izziv. Največja kapaciteta 
1.451 listov papirja omogoča enostavno izvedbo obsežnih 
tiskalnih opravil. 

Opcijski  Dual Scan Document Feeder (podajalnik dokumentov 
z obojestranskim skeniranjem) e-STUDIO388cs omogoča vaši 
dejavnosti, da se s hitrim časom obdelave do 94 slik na minuto, 
digitalizira na bolj enostaven in hiter način kot kadarkoli prej. 
Nagibni barvni zaslon na dotik in tipkovnica ponujata v vsakem 
trenutku enostaven način za dostop do funkcij in možnosti 
naprave.

650-listna dvojna kaseta

Kabinet na kolesih Prilagodljivo stojalo

550-listna kaseta

e-STUDIO338CS e-STUDIO388CS

e-STUDIO338CS/388CS

KONFIGURACIJA



Splošno

Hitrost tiskanja in
kopiranja

33/38 ppm

Čas ogrevanja Priblž. 16 sek iz mirovanja

Velikost in teža papirja Kaseta: A6-A4/po meri, 60-176 g/m2

Ročni vhod: 76x127 mm-216x356 mm, 60-176 g/m2 

Zaloga papirja Kaseta: 1x 250 listov
Max.: 1,451 listov

Notranji pladenj 150-listna kapaciteta

Obojestransko tiskanje A4/po meri, 60-105 g/m2

Uporabniški vmesnik 10.9 cm (4.3”) barvni zaslon na doti

Spomin e-STUDIO338CS : 
Standardno: 2 GB, max. 6 GB 

e-STUDIO388CS :
Standardno: 2 GB, max. 6 GB, 500 GB HDD

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

Dimenzije in teža e-STUDIO338CS :
442 x 507 x 462 mm (Š x G x V), ~ 27.2 kg

e-STUDIO388CS :
442 x 507 x 462 mm (Š x G x V), ~ 27.4 kg

Začetni Kit Toner in slikovne enota

Tiskanje 

Ločljivost Max.: 1,200 x 1,200 dpi

Čas prvega izpisa ~ 8,5/8 sekund

Tiskalniški jezik PCL 6, PCL 5, PostScript 3 in PDF v1.7 emulation, 
XPS, PPDS

Podprti operacijski 
sistemi

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

Mobilno tiskanje AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Funkcije tiskanja Univerzalni tiskalniški gonilnik, tiskanje iz USB, 
predogled, več strani na en list, tiskanje na kuverte

Kopiranje

Ločljivost Max.: 600 x 600 dpi

Čas prve kopije ~ 8.5/8 sekund

Zoom 25-400%

Način kopiranja Tekst, tekst/Photo, Photo, Graphics

Funkcije kopiranja Multiple pages per copy, Margin shift, ID Card copy

Telefaks
Komunikacija Super G3

Hitrost prenosa ~ 3 sekund per page

Kompresija JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Funkcije telefaksa Barvni telefaks, hitre tipke (do 500 naslovov), 
skupinsko izbiranje, mrežni telefkaks

Preusmeritev sporočil To shared folders, E-Mail

Skaniranje

Ločljivost Barvno: max. 600 x 600 dpi
Enobarvno: max. 600 x 600 dpi

Hitrost skeniranja e-STUDIO338CS :
Enostransko: barvno/ČB 30/47 ipm (300 dpi) 
Obojestransko: barvno/ČB 13/21 ipm (300 dpi)

e-STUDIO388CS :
Enostransko: barvno/ČB 30/60 ipm (300 dpi) 
Obojestransko: barvno/ČB 47/94 ipm (300 dpi)

Način skeniranja Enostransko/duplex: 50 listov2), 100 listov3),
A6-A4/po meri, 52-120 g/m2

Datotečni formati TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, Secure PDF, XPS

Funkcije skeniranja WS Scan, Scan to E-Mail, Scan to USB, Scan to 
File, Scan preview, e-STUDIO Scan, TWAIN

Sistem & Varnost
Upravljanje naprave e-BRIDGE Fleet Management System1)

Sistemske funkcije Energy saving modes, Automatic toner saturation/
colour calibration

Uporabniški računi in 
varnost

Private print, IP address filter, Port filter, 
Support of SNMPv3, SSL in IPSec protocols, 
802.1x authentication1), Operator panel lock4),
Disk wipe4)

Opcije
550-LISTNA KASETA - KD-1063 1x kaseta, 550-listna kapaciteta,

A5-A4, 60-176 g/m2

650-LISTNA DVOJNA KASETA -  
KD-1064

1x kaseta, 550-listna kapaciteta,
A5-A4, 60-176 g/m2

1x ročni vhod, 100-listna kapaciteta,
A6-A4, 60-176 g/m2

KABINET NA KOLESCIH - MH-3100

PRILAGODLJIVO STOJALO - KK-3200

USER FLASH MEMORY - GC-1430

MEMORY EXPANSION (4GB) - GC-1440

HARD DISK DRIVE - GE-12402)

WIRELESS LAN MODULE - GN-1170

FORMS & BARCODE CARD - GB-2080LXK

PRESCRIBE CARD - GB-2290LXK

KEYBOARD - ENGLISH - GR-13503)

1) Opcija 
2) samo e-STUDIO338cs
3) samo e-STUDIO388cs
4) e-STUDIO338cs potreben je dodatni HDD

SPECIFIKACIJA



Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vsa imena oz. nazivi podjetij in/ali proizvodov so blagovne znamke in/
ali registrirane blagovne znamke njihovih proizvajalcev na njihovih trgih in/ali v državah. Vse pravice pridržane. Nenehno si prizadevamo 
našim partnerjem zagotoviti najaktualnejše podatke. Tehnične zahteve za nekatere modele se lahko v času izdelave in izdaje te 
dokumentacije spremenijo.  Vse kapacitete papirja so preračunane na uporabo papirja velikosti A4 in teže 80 g/m2 v kolikor ni drugače 
označeno. Avtorske pravice  ©2019 TOSHIBA TEC. DS_e-STUDIO338CS /388CS _IDD_20190624

e-STUDIO338CS /388CS

Together Information je Toshibina vizija o tem, kako naj bi ljudje in 
organizacije ustvarjali, zapisovali, delili, urejali in prikazovali zamisli in 
podatke.

Temelji na našem prepričanju, da so najuspešnejše organizacije tiste, pri 
katerih je posredovanje informacij najučinkovitejše.  
 
To omogočimo s celostnim portfeljem posebnih industrijskih rešitev, ki 
vse odsevajo Toshibino zavezanost bodočnosti našega planeta.

 
Za več informacij se obrnite na nas:

www.togetherinformation.com

O Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH je del globalno 
delujoče Toshiba Tec Corporation, dejavne v različnih 
visokotehnoloških industrijskih sektorjih. 
Toshiba Tec Corporation je vodilni dobavitelj informacijske 
tehnologije, ki delujejo v več panogah industrije - trgovina na 
drobno, izobraževanje in poslovne storitve do gostinstva in 
proizvodnje.  
Toshiba Tec Corporation s sedežem na Japonskem in z več kot 
80 odvisnimi družbami na svetu pomaga organizacijam 
preoblikovati način ustvarjanja, zapisovanja, deljenja, urejanja 
in prikazovanja informacij.

Za več informacij se obrnite na nas:

Pridobili smo certifikat poslovne odličnosti:

O podjetju TIFT

Tift je specializirano podjetje za industrijske in poslovne 
tiskalniške rešitve. Preko celovite ponudbe izdelkov vodilnih 
svetovnih proizvajalcev in kakovostnih inženirskih in 
vzdrževalnih storitev kupcem zagotavljamo tiskalniške rešitve, 
ki so povsem prilagojene poslovnim procesom. 
 
Na tak način v podjetju Tift strankam omogočamo visoko 
produktivnost na vseh ravneh poslovanja ob optimalni 
kakovosti izpisov, nizkih stroških ter najmanjših možnih 
okoljskih obremenitvah. 
 
Sistem e-CONCEPT daje odgovore na najpogostejše izzive, s 
katerimi se srečujejo danes organizacije na področju tiskanja 
in kopiranja: stroški, pomanjkanje informacij, nadzor in premik 
v smeri fokusiranja na osnovni posel. 
 
S pomočjo sistema e-CONCEPT optimizirajte, upravljajte in 
nadzorujte dokumente vašega podjetja preko nižjih stroškov 
poslovanja, večje učinkovitosti in zniževanje energetske 
porabe.

UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA

TIFT, d.o.o., Kamniška 41, 1000 Ljubljana

T: 01 600 10 20, M: 031 665 144, 

E: dobrodosli@tift.si, W: www.tift.si


