
CLP 4635
   CLP 3635    označení UTAX

Barevná laserová tiskárna
tisk

Barevná laserová tiskárna s rychlostí tisku 35 barevných stránek za minutu

Ideální pro firmy se středním a vysokým objemem tisku dokumetů Office

Možnost použití speciálních médií a gramáže papíru až 220 g/m2

Maximální kapacita papíru až  2 650 listů

Velmi kvalitní barevný výstup díky možnosti optimalizace a nastavení barev



CLP 4635
  CLP 3635    označení UTAX

Technická data

Obecné vlastnosti Rozměry a hmotnost

Typ stolní  tiskárna Rozměry 512x 345  x 518 mm (V x Š X H)

Funkce tisk Hmotnost cca. 35 kg

Technologie tisku laser černobílý a barevný

Formát tisku A4-A6R, max. 216 x 356 mm, min. 70 x 138 mm Životní prostředí
Rychlost max. 35 stran A4/min. v barvě i čb

tisku duplexně max. 35 stran A4/min. v barvě i čb. Síťové naměntí 220/240 V, 50/60 Hz

První stránka barevně: cca 9 sekund, černobílá: cca 8 sekund Spotřeba energie cca. 608 W v provozu, 91 W v přípravné fázi,

Zahřívací doba cca 60 sekund 10 W v úsporném režimu 

Rozlišení 600 x 600 dpi, až 9.600 dpi x 600 dpi Hlučnost cca. 55 dB(A) v provozu, 36 dB(A) v přípravné fázi

Zásobník papíru univerzální kazeta 1 x 500 listů (A4-A6R) (ISO 7779/9296)

boční podavač 150 listů papíru (A4-A6R) Bezpečnost GS/TÜV, CE

Gramáž papíru 60-120 g/m2 univerzální kazeta

60-220 g/m2 boční  podavač Spotřební materiál

60-120 g/m2 duplexní jednotka

Výstup papíru 500 listů A4 Tonery Toner černý na 16.000 A4 stran

Procesor PowerPC 750FL/733 MHz Startovací toner černý na 8.000 A4 stran

Paměť pro tisk 256 MB RAM (max. 1.280 MB RAM) 1 slot Toner žlutý, modrý a červený na 12.000 stran A4

Rozhraní 10/100BaseTX, USB 2.0, USB Host, Startovací toner žlutý, modrý a červený na 6.000 

CF-Slot stran A4. Vše dle ISO/IEC 19798

Síťové protokoly TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk

Operační systém Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Volitelné příslušenství

Vista, Novell NetWare, Linux, 

Mac ex OS 10.2, Windows 7 Zásobník papíru max. 4 x PF-500 (max. universální kazeta na 500 listů

Emulace PCL6, KPDL 3, PRESCRIBE Iic formátu A4-A5)

Funkce a režimy oboustranný tisk, tisk čárových kódů nebo 4 x PF-510 (víceúčelová kazeta na 500 listů

tisk přímo z USB, zabezpečený tisk, (A4-A5R) pro obálky, štítky, křídový papír, 

zakodování dat pomocí SSL, uživatelské hmotnost papíru max. 220 g/m2)

kódy Ostatní HD-5A - pevný disk (40 GB),

podstolek č. 55

Tiskárna CLP 4635 byla vyrobena na základě požadavků programu

Energy Star

Zobrazení s volitelným příslušenstvím

*závislé na provozu Změny konstrukce vyhrazeny

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


