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Velkoformátový systém

XC 9036
CX 8036

Přesný detail v každém směru!



CX 8036

Stroj CX 8036 je vyroben podle požadavků programu ENERGY STAR, americké agentury pro životní prostředí.
* v závislosti na provozním stavu. Změny konstrukce a vybavení vyhrazeny. (02/2006)

My z firmy TA Triumph-Adler jsme si dali za cíl učinit každodenní práci s dokumenty co nejefektivnější. Perfektní technické vlastnosti
našich výrobků, komplexní poradenství při výběru stroje a následná servisní podpora na místě Vám zaručují jejich bezproblémové
a efektivní nasazení. Díky tomuto spektru výkonů a služeb Vám můžeme nabídnout to nejlepší.

TA Triumph-Adler

Firma TA Triumph-Adler a logo TA Triumph-Adler jsou registrovanými obchodními značkami společnosti TA Triumph-Adler AG. Všechny
ostatní zmiňované názvy značek jsou registrovanými obchodními značkami jednotlivých výrobců.

Technická data

Typ         Konzolové provedení
Funkce         Kopírování

volitelně: Tisk, Skenování
Technologie        LED

Fixace        Tlakem a teplotou
Formát kopírování/tisku        min 279 x 210 mm, max 914 x 3,600 mm 

Formát skenování        min 275 x 210 mm, max 914.4 x 15,240 mm 
Šíře originálu         min 275 mm, max 932.2 mm 

Tloušťka originálu        min 0.05 mm, max 0.65 mm 
Rychlost kopírování/tisku        3.6 m/min

1. kopie/zahřívání        22 sekund (A1)*/5 minut
Rozlišení kopírování/tisku        600 x 600 dpi

Podávání papíru        2 role, ruční podavač
Gramáž papíru        Plain paper: 64-90 g/m2, tracing paper: 64-90 g/m2, film
Výstup papíru        Na přední nebo zadní straně

Vícenásobné kopírování        1-999 kopií
Zoom        5%-3,600% v krocích po 0.1%

Funkce        Kopírování: jednoduché oládání pomocí dotykového displeje, výběr z několika jazyků dotykového
displeje, online pomoc na dotykové obrazovce, není nutné PC, elektronické sortování,
zrcadlový a inverzní režim, automatické rozpoznání velikosti originálu, automatické
a manualní nastavení kvality obrazu, správa kopírování, účtovací systém
Volitelný tisk: rozvrh tiskových úloh dle data a času, KIP-Request (pro síťový tisk)
KIP-PrintNet (tisková utilita pro webové rozhraní, podobné KIP-Request),
AutoCAD ovladače standardně zapnuty pro přímý tisk z AutoCAD aplikací,
tisk ze všech aplikací na bázi Windows,
Volitelný skener: přímé skenování do PDF formátu, náhled v reálném čase,
skenování do osobních složek, současný tisk a skenování do souboru,
standardní TCP/IP konektivita zaručuje jednoduchou integraci pro UNIX

Podporované datové formáty       TIF Group 3/4, Cals Group 4, Intergraph CIT/TG4, IBM IOCA, JPG, 
nekompresovaný Grayscale TIF, nekompresovaný Color TIF, HPGL, HPGL 1/2,
Calcomp 906/907, CGM, HP-RTL, DWF
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Rozměry/Hmotnost

Rozměry        1,100 x 1,240 x 600 mm (V x Š x H)
Hmotnost         přibližně 200 kg 

Životní prostředí

Napájení        220/240 V, 50/60 Hz
Příkon        max 1,500 W

Hladina hluku        přibližně 60 dB(A) při práci, 
přibližně 52 dB(A) v pohotovostní režimu,

Volitelně

Funkce        Tisk, Skenování, Plnobarevné skenování
Přídavné datové formáty        PDF, PostScript Level 3 


	My z firmy TA Triumph-Adler jsme si dali za cíl u
The technical perfection of our products combined with preliminary consultation and finally on-site aftersales support guarantee you
the problemfree, productive operation of our equipment. Thanks to this range of service we ar e able to offer you the best possi ble
solutions.
TA Triumph-Adler and the TA Triumph-Adler Logo are registered trademarks of TA Triumph-Adler AG.
All other brand names are registered trademarks of their respective owners.



