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Laserová tiskárna
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Triumph-Adler LP 4118

My z firmy TA Triumph-Adler jsme si dali za cíl učinit každodenní práci s dokumenty co nejefektivnější. Perfektní technické vlastno-
sti našich výrobků, komplexní poradenství při výběru stroje a následná servisní podpora na místě Vám zaručují jejich bezproblémo-
vé 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. Všech-
ny ostatní zmiňované názvy značek jsou registrovanými obchodními značkami jednotlivých výrobců.

Kapacita s hospodárností!

Spolehlivá, výkonná a maximálně hospodárná: taková je laserová tiskárna LP 4118, pomocník, 

který se vám vždy vyplatí. Při velmi výhodné ceně za jednu stranu poskytuje 18 ostrých 

výtisků s rozlišením 1 200 dpi za minutu. Skutečně špičkový výkon při průběhu tisku zajišťuje 

procesor PowerPC 405 s 266 MHz. Pro rychlé zpracování i většího množství dat je 

standardně k dispozici paměť o velikosti 32 MB, kterou lze na požádání rozšířit až na 288 MB. 

A aby z výkonnosti tiskárny měli užitek i vaši kolegové, lze tiskárnu LP 4118 zapojit do sítě 

(volitelné příslušenství).

Tiskárna LP 4118 představuje absolutní špičku i z hlediska vzhledu – její kompaktní design se hodí

do každého prostředí a provází vás po celý pracovní den. Tento tiskový specialista tak udělá v každé

kanceláři vždy dobrý dojem!

Všeobecně

Typ Laserová tiskárna s interním řadičem
Způsob tisku Elektrofotografický laser č./b.

Rychlost tisku Až do 18 stran A4 za minutu č./b.,
1. strana po cca. 10 sekundách

Rozlišení 1200 dpi (1800 x 600 dpi), interpolace až do 2400 dpi

Vlastnosti hardwaru/softwaru

Procesor PowerPC 405/266 MHz
Paměť 32 MB (max. 288 MB/1 slot DIMM)

Emulace PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilní), Line Printer, 
Diablo630, Epson LQ850, IBM Proprinter X24E 

Rozhraní

Standardní rozhraní IEEE 1284 paralelní, USB 2.0
Síťové připojení Print Server (volitelné příslušenství)

Správa papíru

Standardní zásoba papíru max. 250 listů v univerzálním zásobníku, vkládání jednotlivých listů
Výstup papíru max. 100 listů potištěnou stranou dolů

Formáty papíru A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom
70 x 148-216 x 356 mm

Gramáž papíru Univerzální zásobník: 60-105 g/m2, vkládání jednotlivých listů: 
60-163 g/m2

Tisková média Univerzální zásobník: 60-105 g/m2 – normální a recyklovaný papír,
vkládání jednotlivých listů: 60-163 g/m2 – normální a recyklovaný
papír, fólie*, štítky*

Rozměry/hmotnost

Rozměry 380 x 390 x 245 mm (š x h x v)
Hmotnost cca. 9 kg

Prostředí

Napětí 220/240 V, 50/60 Hz, max. 3,8 A
Spotřeba cca. 380 W během provozu,

cca. 10 W v pohotovostním režimu,
cca. 4,6 W v režimu spánku

Hladina hluku 49 dB během provozu, 
28 dB v pohotovostním režimu, 0 dB v režimu spánku

Certifikáty GS/TÜV, CE

Spotřební materiál

Tonerová sada LP 4118 Superjemný toner až na 6000 stran A4 při 5% pokrytí stran
(počáteční sada až na 3000 stran při 5% pokrytí stran)

Stroje LP 4118 jsou vyrobeny podle 
požadavků programu ENERGY STAR.

Změny konstrukce a vybavení 
vyhrazeny (08/2005).

* pouze tisková média doporučená výrobcem.


