
Triumph-Adler LP 4022

Stroj LP 4022 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. (01/2006)

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 Tiskárna

Technologie Laserový černobílý tisk

Formát A4-A6R

Min. 70 x 148 mm, max. 216 x 365 mm

Rychlost Max. 22 stran A4/min.

Duplex: max. 11 stran A4/min.

1. Strana/Zahřívání Přibližně 10 sekund*/15 sekund

Rozlišení 1 200 dpi (1 x 800 x 600 dpi) 

2 400 dpi s interpolací

Zásoba papíru 1 x 250 listů univerzální kazeta

(A4-A5R), ruční podavač na 50 listů (A4-A6R)

Gramáž Univerzální kazeta 60-105 g/m2

Boční podavač 60-163 g/m2, Duplex 60-105 g/m2

Výstup papíru 250 listů A4 tiskem dolů, 200 listů A4 pro duplexní tisk

Procesor PowerPC 405/266 MHz

Paměť 32 MB RAM (max. 288 MB RAM), 1 slot

Rozhraní IEEE 1284 Paralelní, USB 2.0

Operační systém Windows 2000, XP, Server 2003, Novell NetWare, Linux, Mac od OS 9.2

Emulace PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, 

Diablo 630, KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

Funkce Tisk čárového Kódu, duplexní tisk, důvěrný tisk

Rozměry/Hmotnost

Rozměry 235 x 378 x 375 mm (Š x V x H)

Hmotnost Přibližně 10,5 kg

Životní prostředí

Napájení 220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba Přibližně 809 W max. a 37 W průměrně při práci, 

8,4 W v pohotovostním režimu a 4,3 W ve spánku

Hladina hluku Přibližně 65 dB(A) při práci, 30 dB(A) v pohotovostním režimu, 0 dB(A) ve spánku

Certifikáty GS/TÜV, CE

Spotřební materiál

Tonerová náplň Toner na 7 000 stran A4 při 5% krytí, startovací tonerová náplň 

na 3 600 stran A4 při 5% krytí

Volitelně

Zásobník papíru Max. 1 x PF-17 na 250 listů papíru (A4-A5R)

Síťová karta UT-110 (Síťový protokol: TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk)

Ostatní Podstolek č. 46

Malý profesionál s velkým výkonem.

Rychlost, hbitost a přizpůsobivost – to jsou dominantní vlastnosti nové tiskárny LP 4022. S perfektní přesností

tiskne list za listem rychlostí 22 stran za minutu a v případě použití standardně integrované duplexní jednotky

neztrácí ani okamžik a oboustranně tiskne rychlostí 11 stránek za jednu minutu. Ještě více zpříjemní práci 

inovovaný koncept zobrazovací jednotky, která umožní vytisknout první stranu již po 10 sekundách. 

Při konstrukci se však neopomnělo ani na kvalitu tisku. Ta v rozlišení 1 200 dpi zaručuje perfektní každý detail.    

Pouze rychlost k vítězství nestačí, a proto se při vývoji kladl důraz i na velikost paměti. Standardních 32 MB

pomáhá zpracovávat velmi rychle i rozsáhlejší úlohy. Pokud i to je málo – lze jednoduše paměť rozšířit až na

288 MB. Aby práce s tiskárnou byla maximálně usnadněna, je k dispozici až 500 listů papíru v univerzálních

zásobnících a 50 listů v bočním podavači. Tajemství úspěchu tiskárny LP 4022 jsou však nejen užité 

technologie, ale také moderní tvary. A tak si tiskárna díky svému kompaktnímu designu najde místo nejen ve

velkých kancelářích, ale i u „šéfa“ na stole.
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