Podatki
•	Toshiba barvni laserski tiskalnik A4
je pametna odločitev za srednje
velike delovne skupine, ki cenijo
kakovost natisnjenih dokumentov.

•	S hitrostjo tiskanja 30 strani na

minuto in največjo kapaciteto papirja
1.450 listov je ta tiskalnik zanesljiv
partner, če želite povečati storilnost.

• Izjemna kakovost slik z jasnimi 			
barvami pri vsakem tiskanju pripomore
k ustvarjanju prepričljivih dokumentov.

•	Velika domiselna in uporabna

plošča na dotik omogoča preprost
predogled izdelka in spremembe
nastavitev, če je to potrebno.

• Model e-STUDIO305CP zadovoljuje 			
najvišje okoljske standarde in omogoča 		
način varčevanja z energijo in dvostransko
tiskanje, če želite omejiti rabo virov.

Model e-STUDIO305CP je zanesljiv barvni tiskalnik A4, ki bo za
vas ustvarjal presenetljive in visokokakovostne dokumente.
Z resolucijo do 1.200 x 1.200 dpi bodo kristalno jasne grafike in
slike postale vaš standard. Poleg tega visoka tehnologija
zagotavlja stalno kakovost tudi ob povečanem obsegu
tiskanja.
Z omrežjem združljivi tiskalnik, ki je primeren za srednje velike
delovne skupine, premore hitrost tiskanja, zmogljivost papirja
in čas izpisa prve strani, kar vam bo v pomoč pri povečanju
storilnost in racionalizaciji dela.
Skrb za okolje in njegove vire so pri Toshibi že tradicija – ki se
začne pri izbiri materialov in konča pri recikliranju. Zato ne
preseneča, da je model e-STUDIO305CP skladen z vodilnimi
mednarodnimi okoljskimi standardi. Način varčevanja z
energijo in dvostransko tiskanje pripomoreta k ohranjanju
virov, s pomočjo katerega tudi vi prispevate k bolj zelenemu
okolju in lepši jutri.

SPECIFIKACIJA
Dodatna oprema

Splošno
Hitrost tiskanja

30 str/min barvnih in ČB izpisov

650-listna dvojna kaseta – KD-1054

Čas ogrevanja

Približno 20 sekund (iz stanja mirovanja)

550-listna kaseta – KD-1055

Velikost in teža papirja

A6-A4/ po meri, 60-176 g/m2 (kaseta)
70 x 127 mm - 216 x 355 mm, 60-176 g/m2 (ročni vhod)

Swivel Cabinet Lockable – MH-3100

Zaloga papirja

1 x 250 listov (kaseta), 1 x 1 listni (ročni vhod)
Maksimum: 1,451 listov

Obojestransko tiskanje

Standardno, A4/po meri, 60-105 g/m

Trdi disk 320 GB3) – KQ-1004

Notranji pladenj

125 listov

Brezžična LAN enota4) – GN-1120

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

442 x 407 x 306 mm (Š x G x V), ~ 20.9 kg

Začetni set

Tiskalniku so priložene začetne kartuše za
približno ČB 6.000 in C/M/Y 4.000 izpisov
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Adjustable Print Stand – KK-3200
Spomin– GC-1380 / GC-1390

Tiskanje
Ločljivost

Max. 1,200 x 1,200 dpi

Čas do prvega izpisa

Barvno: približno 10 sekund
ČB: Približno 9 sekund

Tiskalniški jezik

PCL 6, PostScript 3 in PDF v1.7 emulacija,
PCL 5, 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

Opcija
Potreben dodaten trdi disk (HDD)
3)
1 GB = 1 billion bitov
4)
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.
1)

2)

Sistem & Varnost
Upravljanje tiskalnika

e-BRIDGE Fleet Management System1)

Značilnosti sistema

Način varčevanja z energijo, avtomatski način
varčevanja s tonerjem

Nadzor in varnost

Zasebno tiskanje, filtriranje naslovov IP, SNMPv3,
SSL in IPSec, 802.1x potrditev, zaklepanje
uporabniškega vmesnika, sistem za nadzor
dostopa, kloniranje naprav1)2), zaščita USB vhoda,
zaščita trdega diska kodiranje2)/ brisanje2)

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

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-STUDIO305Cp_IDD_DEC2014

