
* volitelně

P-4532DN/P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN 
Vysoká rychlost v tichém chodu. 

Zabýváte se velkým množstvím tisku, který budete zpracovávat v nejbližší době na vašem pracovišti? 
A je samozřejmé, že pokud jde o kvalitu, nemohou existovat žádné kompromisy?  
Tak pak Vás nová řada černobílých tiskáren A4 uspokojí svými výsledky. Rychlá  zařízení mohou 
tisknout 45 až 60 stran za minutu a jsou optimalizována pro vysoký objem tisku a produktivitu.  
Nezapomeňme samozřejmě na požadavky na kvalitu - vysoké rozlišení tisku až 1 200 x 1 200 dpi 
poskytuje špičkové výsledky tisku. A pokud budete potřebovat klid, zařízení mohou tisknout v  
„tichém režimu“, který zajistí, že vaše pracovní atmosféra zůstane uvolněná. 

Co můžete očekávat: 

Rychlost: Tyto černobílé tiskárny pracují působivým tempem, s 
rychlostí 45 až 60 stran A4 za minutu, s výkonným procesorem a 
pamětí 512 MB RAM. Vysoká kapacita papíru až 2 600 listů 
zajišťuje, že výstup nebude přerušen. Tito špičkoví výkonní 
pracovníci jsou jednoznačně nepostradatelní pro všechny oblasti 
podnikání, které závisí na vysokorychlostním tisku a vysokém 

Inteligenci: Zřetelný LC displej umožňuje uživateli ovládat zařízení 
bez námahy a každé nastavení lze nalézt bez nutnosti prohledávat 
nekonečné menu. Číselná klávesnice také usnadňuje zadávání čísel, 
například při zadávání PIN kódu pro soukromý tisk . Proces tisku se 
spustí po zadání správného PIN kódu, což znamená, že si můžete 
být vždy jistí, že se vaše dokumenty nedostanou do nesprávných 
rukou. 
 

Všestrannost: Tyto tiskárny nabízejí mnoho způsobů, jak posílat 
tiskové úlohy do zařízení. Stejně dobře jako tradiční způsob tisku 
přes váš počítač, můžete také tisknout i když jste na cestách, a to ze 
svého mobilu nebo tabletu, prostřednictvím aplikace Mobile Print App 
nebo prostřednictvím sítě Wi-Fi*. Tyto zařízení také podporují funkci 
Wi˗Fi Direct®*. V případě potřeby máte také možnost tisknout 
dokumenty snadno a rychle přímo z USB flash disku. 

Diskrétnost: Tyto tiskárny mají také co nabídnout , pokud jde o 
bezpečnost. Použitím čtečky karet* umožňují uživatelům ověřovat se 
v zařízení pomocí identifikační karty, což znamená, že tiskové úlohy 
lze vytisknout bez nutnosti ručně zadávat kód PIN . Pokud je 
nainstalován volitelný pevný disk, sada zabezpečení dat (Data 
Security Kit) zajišťuje, že všechny dokumenty a uživatelská data 
uložená na pevném disku jsou zašifrována a data, která již 
nepotřebujete jsou přepsána, aby  bylo zajištěno, že nebudou 
obnovena. 
 



P-4532DN/P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN

Technická data

Obecné vlastnosti Životní prostředí

Typ stolní tiskárna Síťové napětí 220/240 V, 50/60 Hz

Funkce tisk Spotřeba energie hodnoty W: max/provoz/pohotovostní režim/režim spánku

Technologie tisku laser černobílý P-4532DN: 1218W/594W/10W/0,5W

Formát tisku max. A4 P-5032DN: 1222W/636W/11W/0,5W

Rychlost P-4532DN: max. 45 A4 str./min., duplex: max 22,5 A4 str./min. P-5532DN: 1238W/675W/11W/0,5W

tisku P-5032DN: max. 50 A4 str./min., duplex: max 35,5 A4 str./min. P-6033DN: 1242W/721W/11W/0,7W

P-5532DN: max. 55 A4 str./min., duplex: max 39 A4 str./min. Hodnota TEC P-4532DN/P-5032DN/5532DN/6033DN

P-6033DN: max. 60 A4 str./min., duplex: max 43 A4 str./min. 2,06KWh/2,39KWh/2,74KWh/2,99KWh/týden

První kopie P-4532DN: 5,3 sekund * Hlučnost P-4532DN: 53,7dB(A) provoz; pohotovostní režim neměřitelné

P-5032DN: 5,4 sekund * P-5032DN: 54,5dB(A) provoz; pohotovostní režim neměřitelné

P-5532DN: 4,5 sekund * P-5532DN: 55,8dB(A) provoz; pohotovostní režim neměřitelné

P-6033DN: 4,5 sekund * P-6033DN: 57dB(A) provoz; 33dB(A) pohotovostní režim

Zahřívací doba P-4532DN: 16 sekund * (ISO 7779/9296)

P-5032DN: 20 sekund * Bezpečnost GS/TÜV, CE

P-5532DN/P-6033DN: 25 sekund *

Rozlišení 1 200 x 1 200 dpi Volitelné příslušenství

Úrovně šedé 256

Zásobník papíru 1 x 500 listů univerzální kazeta (A6R-A4) ** Zásobník papíru max. 4 x PF-3110 (univerzální zásobník na 1 x 500 listů

boční podavač na 100 listů (A6R-A4) [A5R-A4, 60-120 g/m2])

Gramáž papíru 60-120 g/m2 univerzální kazeta max. 1 x PF-3100 (velkokapacitní zásobník na 2000 listů

60-220 g/m2 boční podavač [A5R-A4, 60-220 g/m2])

60-120 g/m2 duplexní jednotka PB-325 - montážní sada nutná pro PF-3100

Výstup papíru 250 listů A4 u P-4532DN Výstup papíru max. 1 x PT-320 (1 x 250 listů výstupní lopata, vyjma

500 listů A4 u P-5032DN/5532DN/6033DN P-4532DN)

Procesor ARM Cortex-A9 / 1200 MHz Ostatní Data Security kit (E) ****, Card authentication kit (B), 

Paměť pro tisk 512 MB RAM, (max 2,5 GB RAM) UG-33 ThinPrint® kit, IB-32 B IEEE1284 Paralelní rozhraní,

Rozhraní USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host (2), SD slot IB-50 Gigabit Ethernet card, IB 36 / IB-51 Wifi síťová karta,

Síťové protokoly TCP/IP, NetBEUI HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), podstolek č. 79,

Operační systém Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 podstolek č. 80, souprava koleček CA-3100

R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.9

Emulace PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilní), * závislé na provozu

PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, ** P-4532DN: podporuje pouze do formátu A5R

Open XPS, Epson LQ-850 *** volitelné

Funkce a režimy duplex, USB přímý tisk, PDF přímý tisk, soukromý tisk, **** při použití HD-6 nebo HD-7, může být Data Security Kit  (E) aktivován zdarma

tisk e-mailů, tichý režim (poloviční rychlost), tisk čárových Změny v konfiguraci a designu vyhrazeny

kódů, tisk bannerů (max. 915 mm) z bočního podavače, Stroj je vyobrazen s volitelných příslušenstvím

mobilní tisk (Android/iOS)/Apple AirPrint, Wi-Fi Direct® *** P-4532DN/P-5032DN/5532DN/6033DN jsou vyráběny v souladu s

požadavky programu Energy Star

Rozměry a hmotnost Logo Wi-Fi CERTIFIED ™ je certifikační značkou Wi-Fi Alliance®.

Rozměry 308 x 388 x 410 mm (V x Š x H) P-4532DN

343 x 388 x 410 mm (V x Š x H) P-5032DN/5532DN

363 x 416 x 410 mm (V x Š x H) P-6033DN

Hmotnost cca. 14,1 kg P-4532DN

cca. 15,3 kg P-5032DN/5532DN/6033DN

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

  


