
  4007ci/5007ci/6007ci
     Dejte dohromady to, co dohromady být má. 

Když můžete vidět kvalitu produktu, s vědomím, že to začalo jen jako hrst syrového 
materiálu, nelze pochybovat o úrovni výrobních norem a technických znalostí, které jsou 
vkládány do jeho vývoje a tvorby. To je ambiciózní cíl, který vedl k vývoji našich nových 
4007ci, 5007ci a 6007ci barevných multifunkčních zařízení. Stanovují nové standardy, pokud 
jde o kvalitu, rychlost, bezpečnost, flexibilitu a použitelnost. Například: Modul Trusted 
Platform Module (TPM) je standardně dodáván se všemi modely. Tento bezpečnostní čip 
zašifruje informace v zařízení a je uložen ve vyhrazené úložné oblasti. Tento úložný prostor 
nelze číst z vnější strany TPM, což znamená, že důvěrné informace lze bezpečně chránit. 
Bezpečnost vašich dat je naší nejvyšší prioritou. 

Vaše výhody: 

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 220 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. 
 

Maximální flexibilita: Gramáž papíru 52 až 300g/m2 a formát 
papíru od A6R do SRA3 jsou zpracovávány ze zásobníku papíru. 
Díky prostor šetřícímu internímu finišeru s kapacitou sešívání až 
50 listů A4 a finišeru na 4000 listů se sešívací kapacitou až 100 
listů  mohou být větší projekty profesionálně sešívány a děrovány.*  
Konečným řešením možnosti dokončení je brožurovací modul*. 
Umožňuje vytvoření perfektních brožur až o 80 listech.  Aby tohle 
vše bylo možné, tak zařízení dokáže pojmout až 7 150 listů. 

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. 

Matka Příroda Vám poděkuje: Je pro nás velmi důležité používat 
přírodní zdroje opatrně. Nejenže se zařízení vyznačují zlepšenými 
TEC hodnotami, ale také díky své dlouhé životnosti se vyhýbají 
plýtvání. Zařízení byly navržené tak, aby splňovaly budoucí 
ekologické a energetické požadavky. Vždy myslíme dopředu. 

*volitelně 



4007ci/5007ci/6007ci

Technická data

Obecné vlastnosti Tiskový modul Volitelný fax systém 12

Typ stolní kopírovací stroj Typ integrovaný do systému Funkce síťový fax, automatické vytáčení,

Funkce kopírování, tisk, skenování,volitelně fax Formát A6R-SRA3 opožděné vysílání, max 2 fax sestavy

Technologie tisku Laser barevný a černobílý Rozlišení 600 x 600 dpi, max. 1200 x 1200 dpi pro paralelní přenos a příjem

Formát originálu max A3 ze skla Procesor Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

Rychlost 4007ci: A4 40 str./min, A3 20 str./min Rozhraní USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, Volitelné příslušenství

kopírování/tisku ČB i barevně USB-Host, NFC

5007ci: A4 50 str./min, A3 25 str./min Protokoly TCP/IP, Net BEUI Podavač originálůDP-7100 automatický duplexní podavač

ČB i barevně Operační Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 originálů (A6R-A3, kapacita:140 listů A4,

6007ci: A4 60 str./min, A3 30 str./min ČB, systémy R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare***, gramáž papíru 35-160g/m2)

A4 55 str./min, A3 27 str./min barva Linux, Mac ex OS 10.9 DP-7110 jednoprůchodový automatický

První kopie/výtisk 4007ci barevně: 5,9/6,5 sekund* Emulace PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilní) duplexní podavač originálů (A6R-A3,

černobíle 4,5/5,1 sekund* XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc kapacita: 270 listů A4 ,gramáž papíru

5007ci barevně: 4,8/5,4 sekund* Funkce USB přímý tisk, PDF/XPS přímý tisk, 35-220 g/m2)

černobíle 3,7/4,3 sekund* tisk z e-mailu,důvěrný tisk, tisk čárových kódů, DP-7130 jednoprůchodový automatický

6007ci barevně: 4,4/5,1 sekund* mobilní tisk (Android, iOS)/Apple AirPrint, duplexní podavač originálů s ultrazvukovým

černobíle 3,4/3,8 sekund* Google Cloud Print senzorem zabraňujícím podání více listů 

Zahřívací doba 17 sekund* papíru (A6R-A3,kapacita:  270 listů A4,

Rozlišení kopírování 600 x 600 dpi Skenovací modul gramáž papíru 35-220 g/m2)

Úrovně šedé 256 Víko Víko typ E (pokud není nainstalován DP)

Zásobník papíru 2 x 500 listů univerzální kazeta Technologie CCD barevné a černobílé Finišer DF-7100 interní finišer (kapacita 500 listů

(kazeta 1: A6R-A4, kazeta 2: A6R-SRA3, Formát max A3 A4, sešívání max. 50 listů A4)

[320 x 450 mm]) Rychlost max. 120 (jednostranně) nebo 220 (oboustranně) DF-7120 finišer (kapacita 1000 listů A4

150 listů z bočního podvače (A6R-SRA3, skenování A4 čb i barva s DP-7130 (300dpi) sešívání max. 50 listů A4)

Banner [305 x 1219 mm]), SRA3 a Banner Rozlišení 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi DF-7110 finišer (kapacita 4000 listů A4

pouze při tisku Skenovací módy Foto, Text, Foto/Text, optimalizovaný pro OCR sešívání max. 65 listů A4)

Hmotnost papíru kazeta 52-300 g/m2, Datové formáty TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, vysoce komprimované DF-7130 finišer (kapacita 4000 listů A4

boční podavač 52-300 g/m2, PDF, šifrované PDF, XPS, Open XPS sešívání max. 100 listů A4)

duplex 64- 256 g/m2 Rozhraní 10/100/1000BaseTX PH-7120 děrovačka pro DF-7100

Výstup papíru 500 listů A4 Protokoly TCP/IP PH-7C děrovačka pro DF-7120/7110/7130

Paměť 4 GB RAM, 8 Gb SSD/320 GB HDD** Operační systémy Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 BF-730 brožurovací modul pro DF-7110

Vícenásobné 1-9999 kopií R2/2012/2012 R2/2016 (sešívání a dvojsklad max 20 listů A4/A3,

kopírování Funkce Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, trojsklad max 5 listů A4)

Zoom 25% - 400% v krocích po 1% sken do USB, TWAIN sken, WIA sken, BF-9100 brožurovací modul pro DF-7130

Funkce a režimy Plynule nastavitelný dotykový displej SMTP authentication, LDAP (sešívání a dvojsklad max 20 listů A4/SRA3)

(25,65 cm) duplex, 1000 uživatelských kont, (trojsklad max 5 listů A4)

funkce detekce prázdných stran atd. Volitelný fax systém 12 MT-730B multifunkční třídič pro DF-7110

Job separtátor JS-7100 (100 listů), 

Rozměry a hmotnost Kompatibilita Super G3 Zásobníky papíru PF-7100 (Zásobník 2x500 listů A5R-SRA3)

Formát originálu max A3 PF-7110 (Zásobník 2x1500 listů A4)

Rozměry 790 x 602 x 665 mm (VxŠxH) Rychlost modemu 33,6 kbps PF-7120 (Zásobník 3 000 listů A4, boční)

Hmotnost cca. 95 kg Přenosová méně než 3 sekundy s použitím JBIG Ostatní Scan Extension Kit (A), Internet Fax Kit (A),

rychlost příslušenství Card Authentication Kit (B),  Keyboard 

Životní prostředí Komprese JBIG, MMR, MR, MH Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 

Rozlišení faxu standartní (200 x 100 dpi) ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit,

Síťové napětí 220/240 V, 50/60 Hz jemný (200 x 200 dpi) IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51

Spotřeba energie cca. 1750 W max, cca 624/733/851 W super jemný ( 200 x 400 dpi), WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte, 

v provozu (4007ci/5007ci/6007ci) ultra jemný (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi DT-730(B) document tray,

cca 60 W v pohotovostním režimu Paměť 170 MB NK-7120 numerická klávesnice, 

cca 0,7 W v režimu spánku Číselná paměť 2 000 čísel podstolek č. 76, Fiery® Controller (Printing 

hodnota TEC: 1,89/2,45/3,07 kWh/týden Rychlé volby 1 000 čísel System 15)

(4007ci/5007ci/6007ci) Skupinové volby 500 čísel * závislé na provozu

Bezpečnost GS/TÜV, CE, TMP Operační Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 ** pro kopírování, tisk, sken i fax

systém R2/2012/2012 R2/2016 *** volitelně

4007ci/5007ci/6007ci jsou vyráběny Změny v konfiguraci a designu vyhrazeny.

v souladu s požadavky programu Energy Star Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím

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

  


