Catálogo
• O sistema A4 monocromático
e-STUDIO385S oferece funcionalidades
de impressão, digitalização, cópia,
e fax: tudo-em-1 para responder
a todas as necessidades dos
escritórios de média dimensão.

• Uma impressionante velocidade de
38 páginas por minuto: garante o
nível de produtividade necessário
para os mais exigentes negócios.

• A incrível qualidade de imagem
corresponde às mais elevadas
expectativas: todos os documentos
produzidos com uma imagem profissional.

• Um ecrã grande, táctil, e a cores: aceda
de forma fácil e intuitiva a todas as
funções. Maior eficiência, menor tempo.

• A preocupação com o meio ambiente
é importante para nós. A função de
impressão frente e verso e modos de
poupança de energia como standard
ajudam a poupar recursos valiosos.

Este sistema tudo-em-um dá resposta a todas as
necessidades diárias do seu negócio. Quer necessite de
imprimir, digitalizar, copiar, ou enviar/receber faxes - a
e-STUDIO385S desempenhas todas as funções. Uma
performance de confiança e um aumento de produtividade.
Com a resolução até 1.200 x 1.200 dpi’s, as suas digitalizações
a cores vão ser tão impressionantes como as impressões e
cópias monocromáticas. As suas imagens, gráficos, e textos
correspondem às mais elevadas expectativas de qualidade.
Proteger o ambiente é importante para nós. Por este motivo
certificamo-nos que os nossos sistemas cumprem os mais
exigentes requisitos ambientais. Garantimos um futuro mais
verde.

ESPEC
CIFICAÇÕES
Geral

Fax

Velocidade

38 ppm

Comunicação

Super G3, G3

Tempo de aquecimento

Aprox. 9 segundos (de modo poupança energia)

Velocidade transmissão

Aprox. 3 segundos por página

Dimensão e formato do
papel

A6-A4/customizado, 60-90 g/m2 (Cassete)
76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-163 g/m2 (Bypass)

Compressão

JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Funções de fax

Capacidade de papel

250 folhas (Cassete), 1 x 50 folhas (Bypass)
Máximo: 850 folhas

Fax a cores, marcação rápida (até 500
destinatários), fax de rede

A4/Folio, 60-90 g/m2

Mapeamento de fax
recebido

Para pastas partilhadas, e-mail

Frente/verso automático
Tabuleiro interno

150 folhas

Painel de controlo

Painel táctil a cores 4.3” (10.9 cm)

Sistema & Segurança

Memória

512 MB, máx. 2.560 MB

Gestão do equipamento

e-BRIDGE Fleet Management System1)

Interface

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6),
High Speed USB 2.0

Características do
sistema

Modos de poupança de energia, ajuste automático
de saturação/escurecimento de toner, templates

Dimensões e Peso

399 x 472 x 468 mm (C x L x A), ~ 20kg

Accounting & Segurança

Kit inicial

Toner inicial e unidade de imagem

Impressão privada, filtro: endereço IP, porta;
suporte de protocolos SNMPv3, SSL e IPSec,
autenticação 802.1x, bloqueio de painel

Impressão

Opcionais

Resolução

Máx. 1.200 x 1.200 dpi

Gaveta para 250 folhas – KD-1047

Tempo da 1ª página

Aprox. 6.5 segundos

Gaveta para 550 folhas – KD-1048

Linguagem de descrição
de páginas

Emulação PCL 6, PCL 5, PostScript 3 e PDF v1.7,
XPS, PPDS

Mesa (bloqueável) – MH-3100

Sistemas suportados

Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/
Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/
Server 2008 (64 bit), Mac OS X 10.5-10.9,
Linux/Unix, Novell NetWare

Funções de impressão

Driver universal de impressão, imprimir de: USB,
pasta partilhada, multiplas páginas por folhas,
impressão de envelope

Digitalização
Resolução

Cor: máx. 600 x 600 dpi
Mono: máx. 1.200 x 600 dpi

Velocidade de
digitalização

Simples: Cor/Mono 19/42 ipm (150 dpi)
Frente e Verso: Cor/Mono 8/18 ipm (150 dpi)

Alimentador de
documentos

Simples/FeV: 50 folhas, A6-A4/customizado,
52-120 g/m2

Formatos de ficheiro

TIFF, JPEG, PDF, PDF seguro, PDF/A, XPS

Funções de
digitalização

Digitalizar para: e-mail, ficheiro, USB; pre-visualizar
digitalização, TWAIN, WS Scan

Tabuleiro ajustável – KK-3200
Módulo Wireless LAN – GN-1110

1)

Opcional

LISCIC - Sistemas de Informação e Comunicação, Lda
R. Prof. Santos Lucas, 29-A
1500-511 Lisboa
Portugal
Telefone
21 710 06 50
Fax
21 710 06 70
Website
www.liscic.pt

Cópia
Resolução

Máx. 600 x 600 dpi

Tempo da 1ª cópia

Aprox. 7 segundos

Zoom

25 - 400%

Modos de cópia

Texto, Texto/Foto

Funções de cópia

Multiplas páginas por cópia, cópia de formatos
mistos, mudar margem, cópia de BI

Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todas as empresas e/ou nomes de produtos são marcas registadas dos seus respectivos
fabricantes nos seus mercados e/ou países. Todos os direitos reservados. Estamos constantemente a trabalhar para fornecer os dados mais recentes sobre
os nossos produtos. As especificações de alguns modelos podem ser alteradas entre a produção e o lançamento desta documentação. A produtividade
e especificações de papel referem-se a folhas A4 de 80 g/m2 excepto nos casos mencionados. Copyright ©2014 TOSHIBA TEC. DS_e-STUDIO385S_IDD_
DEC2014

