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DC 2216

Stroj CD 2216 je vyroben podle požadavků programu ENERGY STAR, americké agentury pro životní prostředí.
*v závislosti na provozním stavu. Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím
Změny konstrukce a vybavení vyhrazeny. (03/2006)

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

Obecně

Typ Stolní

Funkce Kopírování, volitelně Tisk

Technologie Laserová č/b

Formát Max. A3 ze skla

Rychlost kopírování Max. 16 A4/min. a 8 A3/min.

1. strana/zahřívání 5,9 sekund*/20 sekund

Rozlišení 600 x 600 dpi

Stupně šedi 256

Zásoba papíru Univerzální zásobník na 300 listů (A3-A5R), 

Boční vstup na 50 listů (A3-A6R)

Gramáž Univerzální kazeta 60-105 g/m2, 

Boční vstup 60-160 g/m2

Výstup papíru 250 listů A4

Paměť 32 MB RAM (max. 160 MB RAM)

Vícenásobné kopírování 1-999 Kopií

Zoom 25%-400% v krocích po 1%

Funkce Scan Once – Copy Many (kopírování z paměti), 

100 uživatelských účtů, elektronické sortování, 

rotační sortování, mód úspory toneru, AMS, 

APS, režim úspory el. energie atd.

Rozměry/Hmotnost

Rozměry 502 x 574 x 552 mm (Š x V x H)

Hmotnost 39 kg

Životní prostředí

Napájení 220/240 V, 50 Hz

Certifikáty GS/TÜV, CE, Energy Star

DC 2216 – spolehlivá podpora vaší kanceláře!

Pokud i vy potřebujete mít pod kontrolou svá data a dokumenty, pak DC 2216 je pro vás to správné řešení. Všechno co potřebujete k rychlému 

zpracování dat s okamžitým výsledkem, najdete v tomto kompaktním digitálním systému, který disponuje flexibilním volitelným příslušenstvím 

a rozsáhlou škálou funkcí a nastavení. 

Tento rychlý a spolehlivý stroj  pro vás vytiskne 16 kopií formátu A4 a 8 kopií formátu A3 za minutu s kvalitou a rozlišením 600 dpi. DC 2216 nabízí

mnoho potřebných funkcí. Od funkce Scan Once – Copy Many, přes režim úspory el. energie až po možnost podrobného účtování úloh. Tuto perfektní

souhru celého digitálního systému pak zajišťuje integrovaná paměť 32 MB rozšiřitelná až na 160 MB. Náš kancelářský profesionál dokáže, díky možnosti

rozšířit zásobu papíru o volitelné kazety, elektronicky třídit jednotlivé tiskové úlohy systémem A4 a A4R až do počtu 600 stran. Ovládací panel stroje je

natolik příjemný a hlavně přehledný, že v každém okamžiku máte kontrolu nad jeho činností. 

Díky volitelnému tiskovému rozhraní a volitelné síťové kartě může DC 2216 pracovat i jako síťová tiskárna, která je dokonce schopná tisknout na formát

pohlednice A6R.Volitelný oboustranný podavač originálů a duplexní jednotka přispívají k maximálnímu využití každé minuty a šetří papír. 

DC 2216 – váš  partner, který nezklame.  

Volitelný tiskový systém (X)

Typ Integrováno ve stroji

Formát A3-A6R, min. 98 x 148 mm, max. 297 x 432 mm

Rychlost tisku Max. 16 A4/min.

Rozlišení 600 x 600 dpi

Paměť 32 MB RAM

Rozhraní USB 2.0

Operační systém Windows 2000, XP

Emulace GDI

Příslušenství

Podavač originálů DP-410, oboustranný podavač originálů (A3-A5R) na 50 listů A4

Zásobník papíru PF-410, max. 3 x univerzální zásobník papíru na 300 listů (A3-A5R)

Duplexní jednotka DU-410, duplexní jednotka (A3-A5R), gramáž 60-90 g/m2

Síťové napojení Síťový modul

Ostatní Víko originálů, stolek pod kopírku (č. 47 a č. 48)
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Digitální 
Kopírovací Systém

DC 2216
CD 1216

Seznamte se s

DC 2216

Čeká na vás náš malý

specialista!

Pozvánka


