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   Zvyšte svou produktivitu a zároveň dělejte méně.

Úkoly, které musíte dokončit každý den v kanceláři, jsou stále rozsáhlejší, náročnější a 
složitější. Díky tomu je snadné dostat se pod tlak. S jedním z našich nových multifunkčních 
zařízení 5057i nebo 6057i však bude vaše produktivita stoupat. Tyto zařízení vám usnadní 
práci a můžete vložit energii do jných projektů. Nové zařízení je těžké překonat z hlediska 
rychlosti, kvality, flexibility a bezpečnosti. A pak je tu třešnička na dortu: schopnost vytvářet 
prvotřídní, hotové letáky a brožury - děrované, sešívané a skládané tak, jak vy chcete! 

Vaše výhody: 

Méně je více: Používání méně papíru je dobré nejen pro váš 
firemní rozpočet, ale také pro životní prostředí. Funkce jako 
například oboustranný tisk a automatické přeskočení prázdné 
stránky podtrhují tento myšlenkový směr - šetří zdroje jako je papír, 
toner a čas ve vašich každodenních pracovních postupech. Navíc 
zlepšení hodnot TEC, nízké emise hluku a méně odpadu díky 
soušástkém s dlouhou životností  také přispívá k pozitivní 
ekologické rovnováze. Vždy myslíme dopředu. 

Skutečně efektivní: Zařízení mají výstupní rychlost 50 a 60 
stran za minutu. Originální dokumenty lze skenovat a 
digitalizovat rychlostí až 220 snímků za minutu při rozlišení 300 
dpi  barevně i černobíle. Rozlišení  tisku je 1 200 x 1 200 dpi. 
Zásobník papíru má kapacitu až 7 150 stran ve formátech A6R 
až SRA3 a grámáží papíru od 52 do 300 g/m2. Přizpůsobte 
svou konečnou úpravu podle projektu: Finišer pojme až 4 000 
stran a může sešívat, děrovat a dokonce vytvářet brožury*. 

*volitelně 

Výhody rozmanitosti: Pokud chcete udržet krok v rychlém tempu 
pracovního světa, musíte být flexibilní. 5057i a 6057i v tomto ohledu 
vynikají. Počínaje novým barevným, dotykovým, 25,65 cm displejem 
s přispůsobitelnými funkčními klávesami pro lepší použitelnost. 
HyPAS je schopen integrovat externí softwarová řešení až po 
profesionální konečnou úpravu, která splní každé přání. 

Ochrana je nutností: Bezpečnost ve firemní komunikaci je hlavní 
výzvou těchto dní. Proto naše zařízení splňují důležité bezpečnostní 
normy již v základní konfiguraci.  Toto bezpečnostní řešení chrání 
važe důvěrné informace: přepíše a zašifruje data pro kopírování, 
skenování a tisk  i před uložením na disk. Kromě toho se paměťová 
oblast pro výstupní data automaticky vymaže a zabrání tak jejímu 
obnovení. 
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Technická data

Obecné vlastnosti Tiskový modul

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

Typ kopírovací stroj Typ Integrovaný do systému systémy R2/2012/2012 R2/2016

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

Technologie tisku laser  černobílý Rozlišení 600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi opakované vytáčení, odložené odesílání, 

Formát originálu max A3 ze skla Procesor Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz max 2 faxové sestavy pro paralelní 

Rychlost 5057i: A4 50 str./min, A3 25 str./min Rozhraní USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, přenos a příjem

kopírování/tisku 6057i: A4 60 str./min, A3 30 str./min USB host, NFC

První kopie/výtisk 5057i: 3.7/4.3 sekund* Protokoly TCP/IP, Net BEUI Volitelné příslušenství

6057i: 3.4/3.8 sekund* Operační Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008

Zahřívací doba 17 sekund systémy R2/2012/2012 R2/2016, Novell Podavač originálůDP-7100 automatický duplexní podavač

Rozlišení 600 x 600 dpi NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9 originálů (A6R-A3, kapacita:140 listů A4

Úrovně šedé 256 Emulace PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 gramáž papíru 35-160g/m2)

Zásobník papíru 2 x 500 listů univerzální kazeta (kazeta 1: kompatibilní), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE Iie DP-7110 jednoprůchodový automatický

A6R-A4, kazeta 2: A6R-SRA3 [max 320 x Funkce USB tisk, PDF/XPS přímý tisk, tisk z e-mailu, duplexní podavač originálů (A6R-A3,

450 mm]), 150 listů z bočního podavače důvěrný tisk, tisk čárových kódů, mobilní tisk kapacita:  270 listů A4 ,gramáž papíru

(A6R-SRA3, Banner  [305 x 1 219 mm]), (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print 35-220 g/m2)

SRA3 a Banner pouze při tisku DP-7130 jednoprůchodový automatický

Hmotnost papíru z univerzální kazety 52-300 g/m2, Skenovací modul duplexní podavač originálů s ultrazvukovým

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

duplex 64-256 g/m2 Technologie CCD barevné a černobílé papíru (A6R-A3,kapacita:  270 listů A4,

Výstup papíru 500 listů A4 Formát max A3 gramáž papíru 35-220 g/m2)

Paměť 4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD ** Rychlost max 120 str./min. (jednostranně), 220 str./min. Víko Víko typ E (pokud není nainstalován DP)

Vícenásobné 1-9,999 kopií skenování (oboustranně) barevně i černobíle, Finišer DF-7100 interní finišer(kapacita 500 listů

kopírování s DP-7130 (300dpi) A4, sešívání max. 50 listů A4)

Zoom 25% - 400% v krocích po 1% Rozlišení 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi DF-7120 finišer (kapacita 1000 listů A4

Funkce a režimy nastavitelný dotykový displej (25,65 cm), Skenovací módy Foto, Text, Foto/Text, optimalizovaný pro OCR sešívání max. 50 listů A4)

duplex, 1000 uživatelských kont, funkce Datové formáty TIFF, PDF, PDF/A, vysoce komprimované DF-7110 finišer (kapacita 4000 listů A4

detekce prázdných stran, senzor pohybu PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS, Open XPS sešívání max. 65 listů A4)

atd. Rozhraní 10/100/1000BaseTX DF-7130 finišer (kapacita 4000 listů A4

Protokoly TCP/IP sešívání max. 100 listů A4)

Rozměry a hmotnost Operační systémy Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 PH-7120 děrovačka pro DF-7100

R2/2012/2012 R2/2016 PH-7C děrovačka pro DF-7120/7110/7130

Rozměry 790 x 602 x 665 mm (VxŠxH) Funkce Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, BF-730 brožurovací modul pro DF-7110

Hmotnost cca. 83 kg sken do USB, TWAIN sken, WIA sken, (sešívání a dvojsklad max 16 listů A4/A3)

SMTP authentication, LDAP (trojsklad max 5 listů A4)

Životní prostředí BF-9100 brožurovací modul pro DF-7130

Volitelný fax systém 12 (sešívání a dvojsklad max 20 listů A4/SRA3)

Síťové napětí 220/240 V, 50/60 Hz (trojsklad max 5 listů A4)

Spotřeba energie cca 1750 W max., cca 758/878 W v Kompatibilita Super G3 MT-730B multifunkční třídič pro DF-7110

provozu (5057i/6057i), cca 50 W v Formát originálu max A3 Job separator JS-7100 (100 listů)

pohotovostním režimu, cca 0,7 W v režimu Rychlost modemu 33,6 kbps Zásobníky papíru PF-7100 (Zásobník 2 x 500 listů A5R-SRA3)

spánku, Hodnota TEC: 2.365/3.016 kWh/ Přenosová méně než 3 sekundy s použitím JBIG PF-7110 (Zásobník 2 x 1500 listů A4)

týden (5057i/6057i) rychlost PF-7120 (Zásobník 3 000 listů A4, boční)

Bezpečnost GS/TÜV, CE, Modul důvěryhodné platformy Komprese JBIG, MMR, MR, MH Ostatní Scan Extension Kit (A), 

Trusted Platform Module (TPM) Rozlišení standartní (200 x 100 dpi), příslušenství Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit

jemný (200 x 200 dpi) (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10,

* závislé na provozu super jemný ( 200 x 400 dpi), ultra jemný UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation

** pro kopírování, tisk, sken i fax (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, 

*** volitelně Paměť 170 MB IB-51 WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte,

Změny v konfiguraci a designu vyhrazeny. Pamět čísel 2 000 čísel DT-730 (B) document tray , NK-7100 

Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím Zrychlené volby 1 000 čísel numerická klávesnice, podstolek č. 76

5057i/6057i jsou vyráběny Skupinové volby 500 čísel

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

  


