
Model e-STUDIO305CS je barvni sistem, ki omogoča tiskanje, 
skeniranje, kopiranje in faksiranje kot standardne funkcije. 
Idealen je za manjše do srednje velike delovne skupine in 
poslovne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo napravo in 
imajo visoke standarde kakovosti. Izvrstne barve in kristalno 
jasna grafika zagotavljata, da bodo vaši dokumenti na druge 
naredili trajni vtis.

S hitrostjo 30 strani na minuto in številnimi uporabnimi 
funkcijami bo ta sistem izboljšal vašo učinkovitost. Z lahkoto 
izpolnjujte tudi izzivalne količinsko obsežne tiskalne posle, ki 
so vezani na kratek rok.

Model e-STUDIO305CS, ki je prilagojen vedno večjim zahtevam 
glede odgovorne rabe virov, je skladen s strogimi okoljskimi 
standardi

•  Model e-STUDIO305CS je prepričljiv 
večfunkcijski barvni laserski sistem, 
ki bo zadostil vsem potrebam vaše 
vsakodnevnega posla. Tiskanje, 
skeniranje, kopiranje in faksiranje so 
njegove standardne funkcije in zato je 
ta naprava resnično vse v enem.

•  Njegova hitrost tiskanja je 30 strani 
na minuto v barvah in enobarvno,kar 
zagotavlja storilnost, ki je združljiva z vedno 
večjimi zahtevami poslovnega sveta.

•  Omembe vredna kakovost slik vašim 
dokumentom prida izreden videz  – 
vse od prve do zadnje strani.

•  Z največjo kapaciteta papirja 
1.450 listov z njim lahko brez težav 
vodite tudi večji  tiskalni posel.

•  Način varčevanja z energijo in dvostransko 
tiskanje sta standardni možnosti, ki vam 
omogočata omejeno rabo dragocenih virov.

Podatki



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 ©2014 TOSHIBA TEC. DS_e-STUDIO305CS_IDD_DEC2014

SPECIFIKACIJA

1) Opcija
2) Brezžični modul je na voljo v naslednjih državah:

Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Gruzija, 
Gibraltar, Grčija, Madžarska, Islandija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, 
Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija.

Splošno

Hitrost tiskanja 30 str/min barvnih in ČB izpisov

Čas ogrevanja Približno 20 sekund (iz stanja mirovanja)

Velikost in teža papirja A6-A4/ po meri, 60-90 g/m2 (kaseta)
76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-176 g/m2 (ročni vhod)

Zaloga papirja 250 listov (kaseta), 1 x 1 list (ročni vhod)
Maksimum: 1.451 listov

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

Notranji pladenj 150 listov

Uporabniški vmesnik 4.3” (10.9 cm) Barvni zaslon občutljiv na dotik

Spomin 512 MB, max. 2,560 MB

Vmesniki 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (vklj. IPv6), 
High Speed USB 2.0

Dimenzije in teža 444 x 558 x 470 mm (Š x G x V), ~ 27kg

Začetni set Tiskalniku so priložene začetne kartuše za 
približno ČB 1.400 in C/M/Y 1.400 izpisov

Telefaks
Tip modema Super G3, G3

Hitrost modema Približno 3 tri sekunde na stran

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

Funkcije telefaksa Pošiljanje v barvah, hitro izbiranje (do 500 naslovov),  
Mrežni telefaks

Usmerjanje sporočil Na e-pošto, v skupno datoteko

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

Značilnosti sistema Način varčevanja z energijo, avtomatski način 
varčevanja s tonerjem, prednastavitve-templates

Nadzor in varnost Zasebno tiskanje, filtriranje naslovov IP, SNMPv3, 
SSL in IPSec, 802.1x potrditev, zaklepanje 
uporabniškega vmesnika

Dodatna oprema
650-listna dvojna kaseta – KD-1054

550-listna kaseta – KD-1055

Swivel Cabinet Lockable – MH-3100

Spomin – GC-1380 / GC-1390

Brezžična LAN enota2) – GN-1130

Tiskanje
Ločljivost Max. 1,200 x 1,200 dpi

Čas do prvega izpisa Barvno: približno 11,6 sekund
ČB: Približno 6.5 sekund

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

Združljivost z 
operacijskim sistemom

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

Funkcije tiskalnika Univerzalen tiskalniški gonilnik, tiskanje iz 
pomnilnika USB, tiskanje iz skupne mape, 
predogled, zasebno tiskanje, več strani na eno 
stran, tiskanje na ovojnice

Skeniranje
Ločljivost Barvno: max. 600 x 600 dpi 

ČB: max. 1,200 x 600 dpi 

Hitrost skeniranja Enostransko: Barvno/ČB 30 ipm (150 dpi) 
Obojestransko: Barvno/ČB 13.5 ipm (150 dpi)

Atomatski obojestranski 
pokrov

Enostransko/Obojestransko: 50 listov, A6-A4/ po 
meri, 52-120 g/m2

Oblike datotek TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS

Metode skeniranja Skeniranje v e-pošto / datoteko / pomnilnik USB, 
predogled, TWAIN, WS skeniranje

Kopiranje

Ločljivost Max. 600 x 600 dpi

Čas prve kopije Barvno: približno 11.6 sekund
ČB: približno 10.8 sekund

Zoom 25 - 400%

Načini kopiranja Besedilo, besedilo/fotografije

Funkcije kopiranja Več strani na eno stran 2 na 1, 4 na 1, brisanje 
okvirja, kopiranje različnih formatov originala, 
kopiranje osebnih izkaznic

80% K

C 0
M 100%
Y 100%
K 15

80% K to    40% K

UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA

Kamniška ulica 41    •     SI - 1000 Ljubljana
T: +386 1 600 10 20    •    M: +386 31 665 144
E: dobrodosli@tift.si    •     W: www.tift.si

Cloud Printing  Ready


