
DC 2116
DC 2120

Stroje DC 2116 a DC 2120 jsou 
vyrobeny podle požadavků programu
ENERGY STAR.

Změny konstrukce a vybavení 
vyhrazeny. (11/2004)

Technické změny vyhrazeny.

Stroj je vyobrazen s volitelným 
příslušenstvím.

* V závislosti na operačním cyklu
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Volitelně příslušenství – síťový skener

Typ skeneru černobílý skener
Max. formát originálu do formátu A3

Rozlišení 600 x 600 dpi
Možnosti skeneru skenuje do PC, skenuje do mailu, network TWAIN

Nastavení osvitu skeneru foto, text, foto & text, OCR
Rychlost skeneru DC 2116: max. 16 originálů A4/min

DC 2120: max. 20 originálů A4/min
Typy souborů TIFF, PDF

Rozhraní 10/100 BaseTX
Protokol TCP/IP

Tisková kompatibilita Windows 98 SE, ME, 2000, XP, NT 4.0
Software utillita pro skenování, adresář, editor adres

Volitelně příslušenství – síťový fax

Kombatibilita ITU – T Super G3
Rychlost modemu 33,6 kB/s
Rychlost přenosu 2 sekundy a méně s kompresí JBIG

Max. formát originálu do formátu A3
Rozlišení Normal 200 x 100 dpi

Fine 200 x 200 dpi
Ultra fine 400 x 400 dpi

Metody komprese JBIG, MMR, MR, MH
Paměť faxu 8 MB

Funkce a režimy možnost faxování po síti, adresář až pro 3.000 adres,
automatické opakování volání, načasování odesílání, 
potvrzení

Operační systém Windows 98 SE, ME, NT 4.0, Windows 2000, Windows XP
Volitelné příslušenství paměť 32 MB pro bitmapovou a obrazovou paměť

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 the experts at output

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.

Všeobecně

Typ stolní kopírovací stroj
Funkce kopírování, tiskárna, s příslušenstvím fax i skener

Proces kopírování laserový elektrostatický
Typ originálu jednotlivé listy, knižní originály, trojrozměrné objekty max. A3

Podávání originálu na sklo, automatický podavač originálů s obracením A5R-A3
Rychlost kopírování DC 2116: 16 kopií A4/min, 8 kopií A3/min

DC 2120: 20 kopií A4/min, 10 kopiíA3/min
1. kopie/zahřívácí doba 5,9 sekund*/20 sekund

Rozlišení 600 x 600 dpi (1.800 x 600 s interpolací)
Úrovně šedé 256 úrovní

Zásobník papíru DC 2116: 1 x univerzální kazeta na 300 listů
DC 2120: 2 x univerzální kazeta na 300 listů
ruční podavač na 50 listů papíru formátu A6-A3

Hmotnost papíru 60-80 g/m2 z kazet, z ručního podavače od 60-160 g/m2, 
pro duplexní jednotku od 60-120 g/m2

Paměť pro kopírování 64 MB, max. 256 MB – 2 volné DIMM sloty (32, 64, 128 MB)
Vícenásobné kopírování 1-999

Zoom 25%-200% v krocích po 1%
Funkce a režimy úsporný režim, režim přerušení kopírování, centrování obrazu, 

100 uživatelských kódů, skenuje jednou, kopíruje vícenásobně, rotační 
kopírování, rotační třídění, tvorba okrajů, výmaz okrajů, slučování tisku

Rozměry a hmotnost 

Rozměry (š x h x v) DC 2116: 574 x 603 x 502 mm
DC 2120: 574 x 603 x 607 mm

Hmotnost DC 2116: 41 kg
DC 2120: 47 kg

Volitelné příslušenství 

Podavač originálů automatický podavač originálů s obracením na 50 listů formátu A4 (A5R-A3)
Finišer interní finišer DF 410 (kapacita 500 listů A4, 

1 sešívací pozice v rohu pro max. 30 listů)
Zásobník papíru DC 2116: 3 x univerzální kazeta na 300 listů

DC 2120: 2 x univerzální kazeta na 300 listů
Další příslušenství stolek pod stroj, separátor kopií JS 410, vrchní kryt originálu, duplexní jednotka

Tiskárna

Typ laserová tiskárna integrovaná ve stroji
Rychlost tisku DC 2116: 16 kopií A4/min

DC 2120: 20 kopií A4/min
Rozlišení 600 x 600 dpi (1.200 x 600 dpi s interpolací)
Procesor Power PC 750/300 MHz

Paměť pro tisk 64 MB (max. lze rozšířit na 320 MB) + Microdrive, 
1 volný DIMM slot (32, 64, 128, 256 MB)

Rozhraní IEEE 1284, 10/100 base TX, USB 2.0
Protokol TCP/IP, IPX/SPX, UNIX, NetBEUI

Tisková kompatibilita Windows 98 SE, ME, 2000, XP, NT 4.0, Novell NetWare
Tiskový jazyk PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s PS level 3)

Funkce PDF – přímý tisk, e-mail tisk
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Digitální multifunkční systémy DC 2116 a DC 2120 jsou kopírovací
systémy nejen schopné okamžitého nasazení, ale též výkonné síťové
tiskárny. K tomu již nepotřebujete žádné další příslušenství ani síťovou
kartu. Oba stroje jsou standardně vybaveny třemi různými druhy
rozhraní a mají ty nejlepší předpoklady pro nekomplikované připojení
ihned po vybalení. Jsou vhodným komplexním řešením pro menší
kanceláře, jako podporu je však lze využít i pro kanceláře
větší. S rychlostí kopírování i tisku 16 (popř. 20) kopií 
za minutu přináší maximální komfort.

Stroje, na které se můžete spolehnout.

Pokud potřebujete kvalitní kopie, jste s DC 2116 a DC 2120 na té nejlepší adrese.

Oba stroje kopírují rychle v nejvyšší kvalitě a jsou ihned připraveny k práci.

Zahřívací doba je pouhých 20 sekund a za 5,9 sekund držíte v ruce první kopii.

Svou silnou stránku Vám DC 2116 a DC 2120 dokáží i jako výkonné síťové 

tiskárny. S vestavěným procesorem PowerPC 750/300 Mhz zpracují okamžitě 

i objemné úlohy. Mnoho času ušetříte díky podpoře standardních funkcí ovladačů

KPDL 3, které umožňují nejen tisk pomocí Postscript, ale i přímý tisk PDF souborů

zcela komfortně přes DRAG & DROP s pevně uloženým nastavením tisku. 

Tato funkce Vám ušetří věčné přenastavování a změní tak tisk v příjemnou rutinu.

DC 2116 a DC 2120: Dokonalé multifunkční systémy.
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Příslušenství pro každého.

Pro každodenní použití ve Vaší kanceláři můžete DC 2116 a DC 2120 rozšířit o duplexní jednotku 

a automatický oboustranný podavač originálů. Pokud využijete toto rozšíření, získáte možnost

oboustranného kopírování a tisku. Není to úžasná myšlenka, jak ušetřit papír? Pro třídění kopií,

tisků a faxů můžete stroj rozšířit o separátor prací nebo o vnitřní finišer s kapacitou až 500 listů A4,

který Vaše dokumenty nejen třídí, ale i sešívá. 

Z hlediska kapacity paměti jsou stroje velmi flexibilní. Standardní kapacita pro kopírování 

a tisk je 64 MB. Tuto paměť lze snadno rozšířit DIMM moduly.

Bezproblémová komunikace.

Oba digitální systémy můžete podle potřeby doplnit o další síťové funkce. Pokud vybavíte DC 2116 a 

DC 2120 skenovacím systémem, naskenují předlohu v rozlišení 600x600 dpi při rychlosti 16 nebo 

20 stran A4 za minutu. S funkcemi „skenování do e-mailu“ a „skenování do PC“ mohou být skenované

dokumenty velmi snadno odeslány elektronickou poštou nebo do jakéhokoli PC ve Vaší síti.

Pro velmi rychlé a vysoce kvalitní faxové spojení můžete použít i volitelný faxový systém. Rychlost

faxového modemu je 33,6 kb/s. Díky kompresi JBIG a standardu SUPER-G je Váš faxový dokument

vytištěn již po 2 sekundách. Pomocí kombinace faxového a skenovacího modulu můžete velmi

jednoduše přijímat a odesílat faxy bez použití papíru. Již nikdy nebudete zavaleni hromadou papírů!


