
Ta naprava, ki je resnično vse v enem, zadovoljuje vse vaše 
potrebe dnevnega poslovanja. Če želite tiskati, skenirati, 
kopirati ali faksirati – e-STUDIO385S zmore vse. Lahko se 
zanesete na zanesljivo delovanje sistema in imate hkrati korist 
zaradi večje storilnosti.

Zahvaljujoč resoluciji do 1.200 x 1.200 dpi bodo vaši skenirani 
dokumenti prav tako dovršeni kot črno-beli natiskani 
dokumenti ali kopije. Vaše slike, grafike in besedila bodo glede 
kakovosti dosegala najvišja pričakovanja .

Skrb za okolje je za nas izredno pomembna. Zato vedno 
poskrbimo, da so naši sistemi skladni z najstrožjimi okoljskimi 
standardi, s katerimi zagotavljamo lepši in zeleni jutri.

•  Črno-beli tiskalnik A4 e-STUDIO385S  
kot naprava vse v enem nudi 
tiskanje, skeniranje, kopiranje 
in faksiranje ter pokriva potrebe 
manjših do srednje velikih pisarn.

•  S prepričljivo hitrostjo tiskanja 38 
strani na minuto zagotavlja raven 
produktivnosti, ki zadosti vsem potrebam 
sodobnega vsakodnevnega posla.

•  Izvrstna kakovost slik izpolnjuje 
najvišja pričakovanja ter daje vašim 
dokumentom videz poslovnosti.

•  Velik barvni zaslon na dotik omogoča 
preprost dostop do vseh možnosti 
tiskalnika in je za uporabo nadvse 
priročen. To omogoča večjo 
učinkovitost in prihranek časa.

•  Skrb za okolje je za nas izredno 
pomembna. Vgrajeno dvostransko tiskanje 
in standardno varčevanje z energijo 
omogočata ohranjati dragocene vire.

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-STUDIO385s_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 38 str/min

Čas ogrevanja Približno 9 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, 60-163 g/m2 (ročni vhod)

Zaloga papirja 250 listov (kaseta), 1 x 50 listov (ročni vhod)
Maksimum: 850 listov

Obojestransko tiskanje Standardno, A4/Folio, 60-90 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 399 x 472 x 468 mm (Š x G x V), ~ 20kg

Začetni set Tiskalniku je priložena začetna kartuša za 
približno 5.000 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
250-listna kaseta – KD-1047

550-listna kaseta – KD-1048

Swivel Cabinet Lockable – MH-3100

Adjustable Print Stand – KK-3200

Brezžična LAN enota2) – GN-1110

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

Čas do prvega izpisa 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 19/42 ipm (150 dpi) 
Obojestransko: Barvno/ČB 8/18 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 Približno 7 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
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