
CX 8148
  XC 9148      označení UTAX

Velkoformátové zařízení do velikost formátu A0
Kopírování, tisk, voliltelně:skenování

Volitelná funkce skenován s rychlostí až 60 a 65 mm za sekundu a 

barevnou hloubkou 24 bitů

Skenování datových formátů TIFF, PDF a e-mail kompatibilní s formáty JPG

Rychlost kopírování 4,8 metrů za minutu a rychlost tisku 3,4 stránek A0 za minutu

Uživatelsky příjemný dotykový monitor s dotykovým perem

Náhled v reálném čase a podrobné on-line nápovědy

Výstupní formáty minimálně 297 x 210 mm a maximálně A0

Minimální čekací doba první kopie 21 sekund a prvního výtisku 18 sekund



CX 8148
  XC 9148      označení UTAX

Technická data

Obecné vlastnosti
volitelné barevné a čb skenování:

Typ velkoformátoá tiskárna on-line náhled; skenování do USB paměti,

Funkce černobílé kopírování, tisk,skenování(volitelné)  do osobních poštovních schránek nebo počítače, 

barevné kopírování, tisk  do souboru, standard TCP / IP

Technologie tisku LED zajišťuje snadnou integraci s UNIX base

Fixaační metoda tepelný a tlakový válec

Šířka originálů min 275 mm, maximálně 932,2 mm Datové formáty TIFF Group 4, Cals Group 4, Intergraph CIT/TG4,

Tloušťka originálů min 0,05 mm, maximálně 1,60 mm JPG, uncompressed; Grayscale TIFF,

Formát tisku a min 297 x 210 mm, max 914 x 6 000 mm  uncompressed Color TIFF, Calcomp 906/907, CGM,

kopírování HP-RTL, DWF, TLC, PCX, PNG EDMICS C4

Skenovací formát min 297,4 x 210 mm, max 914,1 x 6 000 mm

Rychlost kopírování 4,8 m/minutu

Rychlost tisku 3,4 stránek A0/minutu Rozměry a hmotnost
Rychlost skenování 65 mm/sekundu (600 dpi)

První kopie 18 sekund* Rozměry 1 105 x 1 346 x 704 mm (VxŠxH)

Zahřívací doba 4,5 minuty Hmotnost cca. 244 kg

Rozlišení 600x600 dpi

Rozlišení skenu 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Životní prostředí
Hmotnost papíru papír: 64-80 g/m2, film

pauzovací papír: 80 g/m2 Síťové naměntí 220/240 V, 50/60 Hz

film 3,5 MIL Spotřeba energie max 2000 w v provozu (při plnné konfiguraci)

Zásobník papíru 2 role, ruční podavač cca 30 W v úsporném režimu

Výstup papíru zadní, horní Hlučnost cca 65 dB(A) v provozu

Procesor Celeron 2,00 GHz cca 50 db(A) v pohotovnostím režimu

Rozhraní 10/100BaseTX, USB 2.0 Host, USB 2.0 ISO 7779/9296

Paměť 512 MB RAM, 40 GB pevný disk Bezpečnost GS/TÜV, CE

Vícenásobné 1-999 kopií

kopírování Volitelné příslušenství
Zoom 5%-3600% v krocích po 0,1%

Funkce a režimy černobílé kopírování: Ostatní Licence pro černobílé a barevné skenování 

uživatelsky přívětivý dotykový panel s volbou Licence pro barevné kopírování 

cizího jazyka a on-line nápovědou, elektronické Licence pro barevný tisk (výstup na plotru volitelně)

třídění, zrcadlovou a  obrácenou kopií, automatické Licence pro tisk PDF-/PostScript -  3 úrovně tisku

rozpoznání velikosti originálu, automatické a Výstupní lopata pro kopie a originály

manuální nastavení kvality obrazu, správa kopírování Zásobník papíru sada pro 50 listů (A4 až A2)

černobilý tisk:

rozvrh tiskových úloh dle data a času, KIP-Request

(pro tisk v síti), KIP-PrintNet (webová tisková utilita,

podobné KIP-Request), AutoCAD ovladače umožňují CX 8148 bylo vyrobeno na základě

přímý tisk z technického řešení AutoCAD aplikací, požadavků Energy Star programu.

 tisk všechWindows aplikací

Změny konstrukce a vybavení jsou vyhrazeny.

* závislé na provozu

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
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