
 2507ci/3207ci
   Více zabezpečení znamená větší důvěryhodnost! 

V dnešní společnosti se ochrana dat stala nejvyšší prioritou. To platí jak pro Vaše analogová a 
digitální data, tak pro data zákazníků. Abychom zvýšili zabezpečení našich systémů, „Trusted 
Platform modul“ (TPM) je nyní standardní součástí nových barevných multifunkčních zařízení 
formátu A3, 2507ci a 3207ci. Tento bezpečnostní čip šifruje důvěrné informace ze zařízení  a 
ukládá je na určeném úložném prostoru. Tento úložný prostor nemůže být načten mimo TPM,  
což znamená, že důvěrná data jsou bezpečně chráněna. Toto je charakterizováno nejen 
vysokou úrovní zabezpečení dat, ale také svou spolehlivostí a funkčností. Vyberte mezi čtyřmi 
volitelnými přístupy k dokumentům pro optimální pružnost, tak abyste přizpůsobili skenovací a 
kopírovací procesy Vašemu objemu dokumentů (workflow). 25,65 cm displej umožňuje intuitivní 
ovládání těchto multifunkčních zařízení. 

Méně papíru: Dostaňte se o krok blíže ke kanceláři bez papíru 
s podavačem originálů s ultrazvukovým sensorem zabraňujícím 
podání více listů papíru*. Dokumenty mohou být digitalizovány až 
rychlostí 180 stránek za minutu (300dpi, čb a barva) – a hlavně 
mohou být skenovány jednodušším způsobem. Chybám při 
skenování je zabráněno díky ultrazvukovému čidlu. Navíc 
integrované HyPAS rozhraní umožňuje využití škály různých HyPAS 
aplikací, stejně jako umožňuje začlenění specifických softwarových 
řešení zákazníků, což učiní Vaši práci více udržitelnou a spotřebuje 
méně papírů. 

Bezpečnější: Bezpečnost ve firemní komunikaci je výzvou pro 
každou společnost. Abychom tomu vyhověli, naše zařízení splňují 
stávající bezpečnostní standardy již v základní konfiguraci. Toto 
bezpečnostní řešení chrání Vaše důvěrné informace od 
samotného začátku na systémové úrovni: přepisuje a šifruje data 
z kopírování, skenování a tisku dříve než jsou uložena na disku. 
Navíc je oblast paměti pro výstupní data mazána, aby nemohla 
být znovu vyvolána. 

Více flexibilní: Nová multifunkční zařízení jsou excelentně 
přizpůsobena zvyšujícím se nárokům na flexibilitu. Od kapacity 
papíru (až 7150 listů) a formátu papíru (od A6R do SRA3) až po 
gramáž papíru (52 až 300 g/m2) nová multifunkční zařízení 
nabízejí také širokou škálu dokončovacích možností. Například, 
interní finišer na 500 listů se sešíváním v různých pozicích a s 
dvou a čtyř děrováním*. 

 

Čistější: Dnes musí být environmentální standardy neustále 
zdokonalovány. Pro nás to neznamená pouze výzvu, ale podnět 
k navrhování našich zařízení cestou přívětivou k životnímu 
prostředí.  Dosahujeme toho zlepšením TEC hodnot, použitím 
součástek s dlouhou životností, dlouhými servisními intervaly a 
nízkými zvukovými emisemi. Vždy myslíme dopředu. 

Vaše výhody: 

* volitelně 



2507ci/3207ci

Technická data

Obecné vlastnosti Tiskový modul

Operační Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008

Typ stolní kopírovací stroj Typ integrovaný do systému systém R2/2012/2012 R2/2016

Funkce kopírování, tisk, skenování,volitelně fax Formát A6R-SRA3 Funkce síťový fax, automatické vytáčení, opakované

Technologie tisku laser barevný a černobílý Rozlišení 600 x 600 dpi, max 1,200 x 1,200 dpi vytáčení, odložené odesílání, max 2 faxové

Formát originálu max A3 ze skla Procesor Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz sestavy pro paralelní přenos a příjem

Rychlost 2507ci:max.25 str./min A4,max. 12 str./min A3 Rozhraní USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000Base-TX,

kopírování/tisku 3207ci:max.32 str./min A4,max. 16 str./min A3 USB host, NFC Volitelné příslušenství

První kopie/ 2507ci barevně: 8,5/9,2 sekund* Protokoly TCP/IP, Net BEUI

výtisk černobíle: 6,4/7 sekund* Operační Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 Podavač originálůDP-7100 automatický duplexní podavač

3207ci barevně: 7/7,7 sekund*, systémy R2/2012/2012 R2/2016, Novell originálů (A6R-A3, kapacita:140 listů A4

černobíle: 5,3/5,9 sekund* NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9 gramáž papíru 35-160g/m2)

Zahřívací doba 18 sekund* Emulace PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 DP-7120 automatický duplexní podavač

Rozlišení 600x600 dpi kompatibilní), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE Iic originálů (A5R-A3,kapacita: 50 listů A4, 

Úrovně šedé 256 Funkce optimizátor barev, tisk z USB, PDF/XPS přímý tisk, gramáž papíru 45-160 g/m2)

Zásobník papíru 2 x 500 listů univerzální kazeta tisk z e-mailu,důvěrný tisk, tisk čárových kódů, DP-7110 jednoprůchodový automatický

Zásobník 1: A6R-A4, Zásobník 2: A6R-SRA3 mobilní tisk (Android, iOS)/Apple AirPrint, duplexní podavač originálů (A6R-A3,

(320x450 mm), 150 listů z bočního podvače Google Cloud Print kapacita:  270 listů A4 ,gramáž papíru

(A6R-SRA3, Banner [305 x 1 219 mm]) Skenovací modul 35-220 g/m2)

SRA3 a Banner pouze u tisku DP-7130 jednoprůchodový automatický

Hmotnost papíru z univerzální kazety 52-300 g/m2, Technologie CCD barevné a černobílé duplexní podavač originálů s ultrazvukovým

z bočního podavače 52-300 g/m2 Formát max A3 senzorem zabraňujícím podání více listů 

duplex 64- 256 g/m2 Rychlost černobílé i barevně: A4 max 100/180 str./min papíru (A6R-A3,kapacita:  270 listů A4,

Výstup papíru 500 listů A4 skenování simplex/duplex ( s DP-7130 (300dpi)) gramáž papíru 35-220 g/m2)

Paměť 4 GB RAM, 32 GB SSD / volitelně Rozlišení 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Víko Víko typ E (pokud není nainstalován DP)

320 GB HDD ** Skenovací módy Foto, Text, Foto/Text, optimalizovaný pro OCR Finišer DF-7100 interní finišer(kapacita 500 listů A4,

Vícenásobné 1-9,999 kopií Datové formáty TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, vysoce komprimované sešívání max. 50 listů A4)

kopírování PDF, šifrované PDF, XPS, Open XPS DF-7120 finišer (kapacita 1000 listů A4

Zoom 25% - 400% v krocích po 1% Rozhraní 10/100/1000BaseTX sešívání max. 50 listů A4)

Funkce a režimy nastavitelný dotykový displej (25,65 cm), Protokoly TCP/IP DF-7110 finišer (kapacita 4000 listů A4

duplex,1000 uživatelských kont, funkce Operační systémy Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 sešívání max. 65 listů A4)

detekce prázdných stran,senzor pohybu R2/2012/2012 R2/2016 PH-7120 děrovačka pro DF-7100

Funkce Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, PH-7C děrovačka pro DF-7120/7110

Rozměry a hmotnost sken do USB, Wia sken, TWAIN sken BF-730 brožurovací modul pro DF-7110

SMTP authentication, LDAP (sešívání a dvojsklad max 16 listů A4/A3)

Rozměry 790 x 602 x 665 mm (VxŠxH) (trojsklad max 5 listů A4)

Hmotnost cca. 90 kg Volitelný fax systém 12 MT-730B multifunkční třídič pro DF-7110

Job separator JS-7100 (100 listů)

Životní prostředí Kompatibilita Super G3 Zásobníky papíru PF-7100 (Zásobník 2 x 500 listů A5R-SRA3)

Formát originálu max A3 PF-7110 (Zásobník 2 x 1500 listů A4)

Síťové napětí 220/240 V, 50/60 Hz Rychlost modemu 33,6 kbps PF-7120 (Zásobník 3 000 listů A4, boční)

Spotřeba energie cca. 1750 W max, cca 455/537W v provozu Přenosová méně než 3 sekundy s použitím JBIG Ostatní Scan Extension Kit (A), 

(2507ci/3207ci), cca 50 W v pohotovostním rychlost příslušenství Internet Fax Kit (A), Card Authentication

režimu, cca 0,7 W v režimu spánku Komprese JBIG, MMR, MR, MH Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide

Hodnota TEC: 0,34/0,44 kWh / týden Rozlišení standardní (200 x 100 dpi), 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation

(2507ci/3207ci) jemný (200 x 200 dpi) Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51

Bezpečnost GS/TÜV, CE, Modul důvěryhodné platformy super jemný ( 200 x 400 dpi), ultra jemný  WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte, DT-730

Trusted Platform Module (TPM) (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi (B) document tray , NK-7100 numerická 

Paměť 170 MB klávesnice (10 klíčů), podstolek č. 76, 

* závislé na provozu Číslená paměť 2 000 čísel Fiery® Controller (pouze pro 3207ci, Printing

** pro kopírování, tisk, sken i fax Rychlé volby 1000 čísel System 15) HD-12 (320 GB HDD **)

*** volitelně Skupinové volby 500 čísel

Změny v konfiguraci a designu vyhrazeny.

Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím

2507ci/3207ci jsou vyráběny 

v souladu s požadavky programu Energy Star

TA Triumph-Adler je document business expert. Nabízíme našim klientům individuální analýzy, konzultace a efektivní 

tok firemních dokumentů – a to nejen na papíře, ale také elektronicky a dlouhodobý servis. Potřebujete-li profesionálně 

spravovat tisk, kopírování, fax současných dokumentů, tak i archivních či optimalizovat procesy, TA Triumph – Adler

jsou první volbou k Vaší koncepci. Naši zákazníci těží z uživatelsky optimalizované technologie našich zařízení. TA .

Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adller GmbH. 

Všechny ostatní značkou jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků


