KONTROLER
533 MHz
PCL5c, PCL6, emulace PostScript ® 3™
Volitelně:
PictBridge
600 x 600 dpi
600 x 600 dpi (2 bit)
1 200 x 1 200 dpi
standardně:
384 MB
maximum:
768 MB
PCL:
45 fontů + 13 mezinárodních
80 fontů
PostScript ® 3™:

LUSICO - oficiální obchodní a servisní zástupce firmy
Gestetner v ČR

Rozhraní:

VŠEOBECNÉ

laserový elektrofotografický tisk
černobíle/barevně:
25 str./min.
max. 20 s
13,5 s
400 x 480 x 387 mm
max. 29 kg
220 – 240 V, 50 / 60 Hz
max.:
1,3 kW
úsporný režim:
max. 5,5 W
75.000 stran

PŘIPOJENÍ
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, IP SEC
Windows® 2000/XP/Vista/7/
Server 2003/Server 2008
Citrix Presentation Server 4.0/4.5
Macintosh OS 8.6-9.2.X (OS X Classic)
Macintosh OS X v 10.2. nebo novější (nativní režim)
Novell® NetWare ® v 6.5 nebo novější
Standard:
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-T
USB 2.0 Host
Volitelně:
Gigabit Ethernet
Paralelní rozhraní IEEE 1284/ECP

Síťové protokoly:
Podporované sítě:

Fonty:

Kapacita paměti:

Rozlišení:

Procesor:
Tiskové jazyky :

Max. měsíční zatížení:

Technologie:
Rychlost tisku:
Zahřívací čas:
Čas prvního výtisku:
Rozměry (š x d x v):
Hmotnost:
Napájení:
Příkon:

Externí:

Interní:

Tonery *):

7 200 stran
2 800 stran (kratší životnost)
6 600 stran
2 800 stran (kratší životnost)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Paměť 256/512 MB
80 GB HDD
Bezdrátové připojení IEEE 802.11a/g
PictBridge
VM karta
Paralelní rozhraní 1284/ECP
Gigabitový ethernet
NetWare
Zásobník papíru na 500 listů

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

*) Aficio™SP C320DN je dodáváno
se startovacím spotřebním materiálem na 2 800 stran
*) IEC24712, ISO/IEC 19798

C, M, Y:

černý:

standardně:

PAPÍR
zásobník 500 listů
boční zásobník 100 listů
maximum:
1 100 listů
Výstupní kapacita:
standardně:
150 listů
Formát papíru:
zásobník papíru:
A4 – A5
boční zásobník:
A4 – A6
volitelný zásobník papíru:
A4
Gramáže papíru:
zásobníky:
60 – 163 g/m2
ruční podavač:
60 – 220 g/m2
Tisková média:
kancelářský papír, recyklovaný papír,
barevný papír, hlavičkový papír, předtištěný papír,
potažený papír (lesklý / matný), samolepky,
křídový papír (lesklý / matný), speciální papír, obálky

Vstupní kapacita:

TECHNICKÉ
PARAMETRY

Specifikace a vzhled produktu jsou
předmětem změny bez předchozího
upozornění. Barva skutečného
produktu se může lišit od vyobrazení
v prospektu.

Firma Gestetner potvrzuje, že tento
produkt splňuje stanovy Energy
Star pro hospodárnost s elektrickou
energií. Firmě Gestetner byl přidělen
certifikát ISO 9001, což je mezinárodní standard pro systém řízení
kvality ve výrobě.

Všechny značky a názvy produktů
jsou obchodními značkami jejich
právoplatných vlastníků.

Kompaktní,
cenově efektivní
a spolehlivá

Aficio ™ SP C320DN je rychlé, produktivní a efektivní. Po krátkém
zahřívacím čase 20 sekund, je do 13,5 sekundy připraven
první černobílý i barevný výstup. Tiskne rychlostí 25 barevných
a černobílých stran za minutu a dokonce ani v duplexním režimu není
tato standardní rychlost nižší. Pro efektivní připojení do sítě je již
ve standardu zahrnuta síťová karta.

Vysoce produktivní

Aficio ™ SP C320DN se hezky a nenápadně vejde na malou
poličku nebo stůl, čímž šetří cenný kancelářský prostor. Přední
přístup znamená, že může být umístěna dokonce i u zdi nebo
do rohu. Zásobník papíru je situován přímo pod tiskárnu
pro úsporu místa.

Prostorově úsporný design

Využijte Aficio ™ SP C320DN k produkci všech vysoce kvalitních
barevných výstupů a udržte si tak nízké náklady. Standardní
oboustranný tisk šetří čas i papír, tedy v konečném důsledku sníží
firemní náklady a také omezí vliv na životní prostředí.

Plnobarevně s nízkými náklady
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a nízká spotřeba energie.
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a standardní oboustranný tisk.
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noční ECO senzor s příchodem noci vypíná hlavní vypínač.

nízkým dopadem na životní prostředí. Standardní oboustranný tisk šetří čas i papír, zatímco jeho

nebo polici. Avšak to, co je rozhodně patrné, jsou jeho nízké celkové náklady na vlastnictví s velmi

rychlostí až 25 stran za minutu. Jeho malé rozměry znamenají, že se vejde i na ten nejmenší stůl

spolehlivě a efektivně produkovat vysoce kvalitní barevné nebo černobílé laserové výtisky a to

Aficio™ SP C320DN si díky jeho rozměrům a tichosti sotva všimnete. Den za dnem bude tiše,

Vysoký výkon v zákulisí

500 listů

500 listů

V Gestetneru se vám snažíme pomoci snížit
dopad na životní prostředí, jakož i snížit celkové
náklady na vlastnictví (TCO). Aficio™ SP
C320DN má ekologicky šetrné a úsporné funkce
jako jsou například noční ECO senzor, nízká
spotřeba energie, rychlý oboustranný tisk, velmi
nízká spotřeba energie v režimu spánku, krátký
zahřívací čas a zvýšená výtěžnost toneru. Takto
šetří papír, čas, energii a zároveň snižuje odpad
a náklady. Produkty Gestetner standardně
splňují normy Energy Star.

Ekologicky přátelské

Aficio™ SP C320DN tiskne obaly i letáky na silný papír až do 220 g/m2,
stejně jako obálky, štítky a karty. Rozlišení tisku je vynikajících
1200 x 1200 dpi a maximální kapacita papíru je při využití bočního
a volitelného zásobníku úctyhodných 1100 listů.

Práce se všemi typy médií

Provoz zařízení už nemůže být jednodušší, a to i díky intuitivnímu LCD
panelu, který při operaci zřetelně zobrazuje všechny funkce. K velmi
snadné výměně tonerové kazety all-in-one vám postačí jen několik
sekund. Doplnění nebo výměna papíru je také velmi jednoduchá
a rychlá díky snadnému přístupu k zařízení shora a zepředu. V případě
jakýchkoli potíží vám velmi rychle pomůže animovaná nápověda.

Snadné užívání a údržba

