MÜKEMMELLİK
İÇİN ÜRETİLDİ

ColorWave 3600

Kolaylıkla birçok Geniş
Formatlı uygulama
oluşturun

ColorWave 3000 serisi,
kullanışlı ve uygun maliyetli bir
çözümde sorunsuz çalışma
ve yüksek baskı kalitesi sunar.
ColorWave 3000 serisi yazıcılar
mükemmellik için üretilmiştir:
Akıllı, zaman kazandıran
yenilikler ve hatalı baskıları
azaltan kullanımı kolay işlevlerle
donatılmıştır.

•

10 yıldan uzun süredir kendini kanıtlamış bir teknolojiye
dayanan ColorWave 3000 serisi, her ayrıntının önemli
olduğu işlerde rahat ve sorunsuz çalışması, mükemmel
baskı kalitesi ve olağanüstü güvenilirliği sayesinde
güven verir.

ÜRÜN SERISI

•

ColorWave 3000 serisi, hem teknik belge hem de
grafik sanatları baskı sağlayıcıları için ideal olan esnek
bir baskı sistemidir.

•

ColorWave 3000 serisi, hatalı baskıları ve maliyetleri
azaltan akıllı, zaman kazandıran yeniliklerle doludur.

•

Otomatik rulo değiştirme özelliği, mükemmel iş
akışı yazılımı ve mükemmel şekilde ayarlanmış çevre
birimlerinden oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesiyle
ColorWave 3000 serisi, minimum operatör müdahalesi
ile geniş bir yelpazede uygulama üretebilir.

•

Gelişmiş güvenlik özellikleri verilerinizi sadece bugün
değil, gelecekte de korur.

•

ColorWave 3000 serisinde iki model bulunur:
Sorunsuz walk-up baskı için ColorWave 3600 ve daha
yüksek bir medya kapasitesi ile daha da fazla medya
çok yönlülüğüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için
ColorWave 3800.

ColorWave 3600

SMARTshield

ColorWave 3800

ColorWave 3600

TEKNIK ÖZELLIKLER
STANDART SİSTEM
YAPILANDIRMASI
2 Rulolu baskı sistemi

ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneliyle verimli
Geniş Formatlı Renkli yazıcı.

Uygulama

Renkli ve Siyah-Beyaz Teknik çizimler, Haritalar, katlanmamış
ve katlanmış, POP/POS posterleri; posterler, duvar kağıtları,
afişler, paket kağıdı gibi Grafik Sanatları uygulamaları.

İstifleme sistemleri (standart)

Entegre Üst Teslim Tepsisi, 90 yapraklık kapasite.

Döndürülebilen ClearConnect
çoklu dokunmatik kullanıcı
arayüzü

Akıllı Gelen Kutusu, SmartAccess, yazıcı durumu ve Canlı
Önizleme standart şekilde dahil olmak üzere iş akışınızda
her yönden tutarlı görünüm ve his.

Rulo medyasını değiştirme

Kullanıcı uygulamasına göre medyayı üst teslim tepsisine
veya arka çıkışa yönlendirmek için tam otomatik rulo
medyası değişimi.

ClearConnect iş akışı yönetim
yazılımı

Sürücüler: Adobe PostScript 3 için Driver Express, Microsoft
Windows için Driver Select
Yayıncılar: iOS ve Android için Publisher Mobile, web
tarayıcıları için Publisher Express, Microsoft Windows için
Publisher Select 3.

Başlangıç seti (ayrı sipariş)

4 x 500 g toner kartuşu (Mavi, Macenta, Sarı, Siyah).
Yazıcıya 90 gramlık 1 rulo kağıt dahildir.

Deprem provizyonu1

Yazıcının deprem sırasında hareket etmesini veya devrilmesini
önlemek için cihazı sabitleyin. Bu provizyon, kullanıcının
yazıcıyı binadaki sağlam bir elemana sabitlemesini sağlar.

OPSİYONEL SİSTEM
YAPILANDIRMALARI
Ofis alanından tasarruf
sağlayan tarama sistemi

Image Logic teknolojili Scanner Express, ofiste alan kazanmak
için yazıcının üzerine yerleştirilmiş entegre CIS tarayıcıdır.

Rulo medya kapasitesi
yükseltmesi

Medya kapasitesini 2'den 4 medya rulosuna
(400 - 800 m1/425 - 850 m2) çıkarmak için ek 2'nci çekmece.

Çıkarılabilir sabit disk
(opsiyonel)

Güvenli ortamlar için sabit disk, yazıcı sisteminden kolayca
çıkarılarak veri bütünlüğü korunabilir.

TEKNOLOJİ
Görüntüleme teknolojisi

CrystalPoint Teknolojisi. Yazıcı, her renk (CMYK) için 2 adet
olmak üzere toplam 8 Görüntüleme Cihazına sahiptir.
Temiz toner doldurma sistemi; toner toz çıkarmaz ve kalıntı
bırakmaz.
Ozon emisyonu yoktur.

Otomatik işlevler

- PAINT teknolojisi (Piezo Akustik Entegreli Püskürtme Ucu
Teknolojisi)
- Baskı sırasında bile geleneksel mürekkep püskürtmeli
yazıcılarda görülen yaygın püskürtme ucu sorunlarının
üstesinden gelmek için gelişmiş tanılama, bakım ve hata
düzeltmeleri uygular.
- Otomatik baskı dili tanıma
- Otomatik baskı modu seçimi (Print Assistant)
- İşiniz için doğru baskı modunu otomatik olarak önerir.

Toner/tür

Baskı modları

3 inç ve 2 inç göbek (2 inç göbekteki medya Üst Teslim
Tepsisine değil, harici çıkışa gönderilir.)
Göbekte gevşek medya

Rulo ağırlığı

20 kg'a kadar

Minimum yazdırma uzunluğu

210 mm; 8,5 inç

Maksimum yazdırma
uzunluğu

200 m; 656 fit

Rulo medya özellikleri

Kaplanmamış kağıtlar, kaplanmamış tyvek, kendinden
yapışkanlı kağıtlar, kendinden yapışkanlı kaplanmış vinil, mavi
arka kağıtlar, polipropilen filmler, polyester filmler, ışık
engelleyen filmler, yumuşak afiş, anında kuruyan fotoğraf
kağıdı, arkadan aydınlatmalı film

Özel medya

Otomatik ayarlama dahil özel medya desteği; başka araç
kullanmak ve eğitim almak gerekmez.

Otomatik rulo medyası işleme

- Otomatik genişlik algılama
- Çizim boyutu, medya türü, rulo genişliği ve sonlandırmaya
göre optimize edilmiş üretkenlik ve medya tasarrufu için
otomatik rulo medyası seçimi
- Katlama için otomatik döndürme ve hizalama
- Otomatik lejant algılama
- Rulonun sonuna ulaşıldığında otomatik rulo değiştirme

KULLANICI ARAYÜZÜ
Tanım

ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneli

Boyut (GxDxY)

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç (4x3 oranında 10,4 inç)

Çözünürlük

800 x 600 piksel (SVGA)

Renk sayısı

16,2 Milyon

Teknoloji

İzdüşümsel kapasitif dokunma

Kullanım

3 düğme: [Uyandırma], [Durdurma, yarıda kesme, iptal etme],
[Ana Ekran] Çoklu dokunmatik işlevler: Dokunma, çift
dokunma, sıkıştırma, 2 parmakla sıkıştırma, kaydırma, hafifçe
çekme ve açma.

Arayüz tasarımı

Sezgisel gezinmeye ve açıkça belirlenen işlem seviyelerine
sahip benzersiz kullanıcı arayüzü.

Özellikler

Görüntü optimizasyonu: Eğme (-4 ile +45 derece arası) ve
döndürme (-45 ile +180 derece arası) Durum ışığı (kırmızı,
turuncu, yeşil), gösterge ışıklı USB 2.0 arayüzü. 2 dil arasında
anında geçiş yapın, 20 dil arasından seçim yapın; Çekçe,
Danca, Almanca, İngilizce-Birleşik Krallık, İngilizce-ABD,
İspanyolca, Fince, Fransızca, Macarca, İtalyanca, Japonca,
Korece, Felemenkçe, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça,
İsveççe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince

DENETLEYİCİ
Tanım

Windows 10 iOT LTSC, 64 bit ile yüksek performanslı
POWERsync denetleyici

İşlemci

4 Çekirdekli, 3,6 GHz'de 4 Thread'li Core® i3-8100

Bellek

8 GB DDR4

Video

Intel HD Grafik Kartı, 1 GHz

Sabit Disk

2x 500 GB, 7.200 dev/dk (standart)

TPM

TPM2.0

İstemci işletim sistemi desteği

Siyah-Beyaz CAD: Saatte 225 adet A1/D boy (113 m2/saat),
saatte 129 adet A0/m2/E boy (yüksek hız modu)
Renkli CAD: Saatte 212 adet A1/D boy (106 m2/saat),
saatte 120 adet A0/m2/E boy (yüksek hız modu)

Windows 7 / Windows 7 64 bit / Windows 8.1 / Windows 8.1
64 bit / Windows 10 / Windows 10 64 bit / Windows Server
2008 R2 64 bit / Windows Server 2012 64 bit / Windows
Server 2012 R2 64 bit Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS
10.12 (Sadece Mac OS için Driver Select desteği)

Arayüz

4 baskı modu olan Print Assistant, kullanıcı müdahalesi
gerekmeden içeriğe göre en iyi baskı modunu otomatik
olarak belirler. Manuel seçim yapmak mümkündür.

2x Ethernet 100 Mbit/sn, 1 Gbit/sn
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Bulma: APIPA, WS Discovery, SNMP v3

Sayfa tanımlama dili

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951,
CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opsiyonel)

ColorWave 3600 TonerPearls; Mavi, Macenta, Sarı ve Siyah,
500 g/kartuş.

VERİMLİLİK
Hız (yazdırma ve fotokopi)

Rulo göbeği çapı

Dakikada 4 adet A1/D boy2
Dakikada 2 adet A0/E boy3

KALİTE

Baskı protokolü

LPR, FTP, WebDav, WSD print

Baskı Çözünürlüğü

600 x 600 dpi

Arka kanal protokolü

SNMP v3, Canon Wave arayüzü, WS-Discovery.

Çözünürlük Damlacık
hizalama doğruluğu

1.200 dpi (20 mikrona karşılık gelir.)

Dönüştürmeler

Minimum çizgi genişliği
(ISO/IEC 13660:2001E)

0,08 mm; 0,00315 inç

1:1 Çizgi doğruluğu

< %0,3

Ölçekleme; Ölçekleme (sayfaya sığdırma, görüntü çok büyük
olduğunda kırpılmasını önlemek için veya özel faktöre göre
küçültme, sayfa boyutunu standart boyuta ölçekleme),
Döndürme, Kaydırma (otomatik veya kullanıcı tanımlı), İz/
ön kenar ekleme/kaldırma, Ayna, Poster modunda siyah
yoğunluğu, Baskı optimizasyonu (standart, satırlar/metin,
poster). Renk Vurgusu ve Koyu Renkli Orijinal. Silinecek alan
(önemli alan).

Renk yönetimi

- RGB giriş profili (sRGB, AdobeRGB)
- CMYK giriş profili (Euroscale kaplanmış, Euroscale
kaplanmamış, US Web kaplanmış (SWOP), US Web
kaplanmamış, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.
icc (FOGRA39), PSO Kaplanmamış ISO12647-ECI
(FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_
Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc,
UncoatedFogra29.icm
- Gri profil (PDF/APPE seçeneğinde standarda dahildir.)
- Oluşturma amacı (algısal, doygunluk, mutlak renk ölçüm,
göreli renk ölçüm)

BOYUT VE AĞIRLIK
Ana motor boyutu (GxDxY)

2.100 x 875 x 1.605 mm

Nakliye boyutları

2.271 x 1.196 x 1.547 mm

Ana motor ağırlığı

252 kg (yazıcı ve 1 çekmece)

Ana motorun sevkiyat ağırlığı

338 kg (yazıcı ve 1 çekmece)

MEDYA KULLANIMI
Medya kapasitesi

2 ya da 4 rulo

Kağıt kesme

Otomatik

GÜVENLİK

Maksimum medya kapasitesi

4 rulo: 800 m1, 850 m2; 6 rulo: 1.200 m1, 1.280 m2;

SMARTshield

Medya ağırlığı

60 - 160 g/m2; 16 - 43 lb; film: 2,5 - 8,0 mil

Medya kalınlığı

200 μm; 8 mil; film: 65 - 200 μm / 2,5-8 mil

Rulo uzunluğu

200 m'ye kadar

Rulo genişliği

297 mm - 1.067 mm, 11 inç - 42 inç, standart boyutlar DIN,
ANSI, ARCHI dahil

Rulo çapı

180 mm'ye kadar; 7,1 inç

E-kırpma, IPSec, IP filtreleme/Erişim Kontrolü Listeleri, HTTPS,
SNMP v3, denetim kaydı, AES256 Disk Şifrelemesi, 802.1x Kimlik
Doğrulaması, ağ protokolünü etkinleştirme/devre dışı bırakma,
LDAP entegrasyonu, Active Directory Entegrasyonu, Tarama/
fotokopi/baskı için yerel ClearConnect kullanıcı panelinde ve
WebTools Express (LDAP/Active Directory kimlik bilgileri, akıllı
kart) üzerinden kullanıcı kimliğini doğrulama. HTTPS sertifikaları
yapılandırma. TLS 1.0 ve 1.1 protokollerini devre dışı bırakmaya (ağ
taramasına yanıt yok) ve daha güçlü şifreleme ile TLS 1.2
protokolünü etkinleştirmeye izin verme. Gömülü FIPS 140-2 Onaylı
Güvenilir Platform Modülü (TPM) ve BitLocker 256 AES sabit disk
şifreleme, sabit disk silme, Yapılandırılabilir CA sertifikası, Ağ
Bağlantı Noktaları ve Protokollerini Devre Dışı Bırakma, Güvenlik
Olayı Kaydı, Tek Oturum Açma. Seçenekler: Çıkarılabilir sabit disk,
McAfee antivirüs, McAfee Embedded control
(izin verilenler listesine alma).

Bulut desteği

WebDav ve/veya Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com,
box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon
Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell Collaborate gibi
üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla sınırsız kullanıcı ve/veya
yönetici kimlik doğrulamalı bulut desteği. Bulut kullanıcısı
kimlik doğrulaması yönetici tarafından önceden
yapılandırılabilir ya da ilgili buluta erişirken kullanıcı
tarafından yapılabilir.

Yazıcı yönetimi ve hesap takibi

WebTools Express'te tercih edilen zaman aralıklarında, iş
başına veya toplam genel bakışta sayaç geçmişini
görüntüleyin. Damga şablonlarını görüntüleyin, oluşturun,
düzenleyin ve silin.
Opsiyonel uniFLOW desteği ile ClearConnect Kullanıcı
arayüzünde kişisel uniFLOW Kuyruğunuzda oturum açın.
Manuel kimlik doğrulamayı, kart okuyucularını ve temassız
kart okuyucularını destekler.

Erişim yönetimi

Kullanıcıların ClearConnect çoklu dokunmatik operatör
paneline parolayı tuşlayarak cihaza güvenli bir şekilde
erişmesini sağlayın veya kart okuyucu (temassız tipler dahil)
bağlayarak Akıllı Kart ile erişim imkanı sunun. Yetkilendirme
işlemleri, Active Directory kullanılarak yönetilir.

Renkli mürekkep püskürtmeli
yazıcıya tarama

Publisher Select 3 (sık kullanılan klasör) üzerinden
doğrudan imagePROGRAF 600/700/800/
TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400 serisine tarayın.

Mobil ve Bulut

İstediğiniz bulut uygulamasından baskı alın veya
uygulamaya tarama yapın. Publisher Mobile gibi mobil
uygulamaların yardımıyla yazıcıya kolayca erişilebilir ve
cihaz her yerden kullanılabilir.

Tanım

Image Logic teknolojisine sahip, entegre Kontak Görüntü
Sensörlü (CIS)
Renkli tarayıcı

Cihaz yönetimi

Tarama çözünürlüğü

600 x 600 dpi (min. 100 dpi)

Tarama hızı

15,2 m/dk Siyah-beyaz tarama
10,1 m/dk Fotokopi
5,0 m/dk Renkli tarama

WebTools Express, yöneticilere cihazı web üzerinden
uzaktan yönetmek için araçlar sağlar: Örneğin, yazıcı
durumunu kontrol etme; baskı, fotokopi ve tarama için
varsayılan ayarları tanımlama; erişimi tanımlama; güvenlik;
hesap takibi; uzaktan kapatma; yazılım güncellemesi ve
yeniden başlatma; açma/kapatma zamanlayıcısı; sistem
davranışı; kuyruk yönetimi; lisans yönetimi; damga
şablonlarını görüntüleme, oluşturma, düzenleme, silme vb.

Tarama formatları

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, çok sayfalı PDF, çok
sayfalı PDF/A ve çok sayfalı TIFF

Tarama şablonları

Ortak tarama ayarlarını ve hedeflerini standartlaştırmak
için çok sayıda tarama şablonu

Tarama protokolü

FTP, SMB, buluta tarama (WebDAV tabanlı bulutlara
gönderme)

Tarama hedefi

Publisher Express, WebDAV Clouds, PlanWell Collaborate
aracılığıyla yerel USB flaş bellek, FTP, SMB, Denetleyicideki
Akıllı Gelen Kutusu, Opsiyonel Yerel Ana klasör (LDAP),
mobil cihaz.

SCANNER EXPRESS (opsiyonel)

YAN DONANIMLAR
PROFESYONEL TARAYICI
(opsiyonel)
Tanım

Opsiyonel 48 inçe yükseltme seçeneğiyle şarj bağlantılı
cihaza (CCD) sahip renkli 44 inç tarayıcı

Tarama çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi (9.600 x 9.600 dpi ara değerlemeli)

Tarama hızı

23 m/dk (200 dpi)
6 m/dk (600 dpi)

Taranan dosyaları adlandırma

Verimli tarama işlemleri için otomatik numara veren
adlandırma ön ayarı veya ClearConnect kullanıcı
panelinde dosya adlandırma.

Tarama formatları

Çok sayfalı PDF (PDF/A) ve TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw veri

Orijinal genişlik

208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, otomatik genişlik
algılama

Tarama şablonları

sınırsız

Orijinal uzunluk

208 mm - 16.000 mm; 8,2 inç - 630 inç, otomatik uzunluk
algılama

Orijinal genişlik

1.270 mm; 50 inç

Orijinal uzunluk

Sonsuz

Orijinal kalınlık

Maksimum 0,8 mm; 0,03 inç (sert olmayan belgeler)

Renk derinliği/renkli çıktı

Tarama genişliği

932 mm

48 bit renkli, 16 bit gri tonlamalı/24 bit renkli, 8 bit gri
tonlamalı, çift tonlu, gelişmiş yarı tonlu

Zum (fotokopi)

1:1, Medya boyutuna ölçekleme, Standart formata
ölçekleme, Özel: %10 - 1000

Tarama genişliği

44 model: 1.118 mm; 44 inç / 48 model:
Maksimum 1.220 mm; 48 inç

Orijinal tür ön ayarları

Ozalit, Renkli orijinal, Koyu orijinal, Katlanmış satırlar/
metin, Satırlar/metin standart, Satırlar/metin taslak,
Fotoğraf, Harita, Sanat Eseri

Bağlantılar

TCP/IP tabanlı arayüze sahip 1 USB Bağlantı Noktası
3.0 Arayüzü 1 GBit Hızlı Ethernet

Entegre denetleyici

64 bit Linux, Intel i3, dört çekirdekli işlemci,
16 Gigabayt RAM, çok uzun taramalar için 320 GB HDD

Tarayıcı boyutu (GxDxY)

228 x 1.425 x 507 mm; 9 x 56,1 x 20 inç (Y x G x D)

Tarayıcı ağırlığı

53 kg / 117 lb

Tarayıcı boyutu (GxDxY)

1.097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç

Tarayıcı ağırlığı

25 kg; 55 lb

ÇEVRESEL
Ses gücü seviyesi

Bekleme ve uyku: < 4,7 B(A)
Baskı modu: < 6,9 B(A)

Ses basıncı seviyesi

Bekleme ve uyku: < 36 dB
Baskı modu: < 57 dB

Ozon yoğunluğu

Sıfır

Isı emisyonu

Hazır: 214 W, Aktif: 395 W

Çalışma sıcaklığı

15 – 35ºC (önerilen: 20 – 27ºC); 59 - 95ºF (önerilen: 68 - 81ºF)

Çalışma nemi

%20 – 80 BN (önerilen: %30 – 60 BN)

Güç gereksinimleri

100 - 240 V; 50/60 Hz

Güç tüketimi

Uyku modu: < 2,5 W
Hazır mod: 199 W
Aktif mod: 380 W

Güvenlik/EMC işaretleri ve
çevresel etiketler

CE, TüV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR,
FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A,
Greenguard Gold

Geri dönüştürülebilir parçalar

Yazıcı: Çelikten ve yüksek oranda geri dönüştürülebilir
plastikten üretilmiştir; motorun en az %86'sı ileri veya geri
dönüştürülebilir.
Toner: Kartuş paketi geri dönüştürülebilir plastikten
üretilmiştir ve bakım kaseti olarak yeniden kullanılabilir.
Baskılar: Geri dönüşüm için mürekkepten arındırılabilirliği
yüksektir.

CLEARCONNECT İŞ AKIŞI
YÖNETİM YAZILIMI
İş gönderimi

ClearConnect yazılım paketi, hepsi aynı kullanıcı arayüzüne
sahip olan çeşitli uygulamalardan oluşur. Sürücülerden
(Microsoft® Windows® için Driver Select, Microsoft®
Windows® veya Apple® OS için Adobe® PostScript® 3 Driver
Express), harici konumlardan (SMB, FTP, LPR, WebDav),
WebTools Express ve Publisher Mobile ile mobil cihazlardan,
USB flaş sürücülerinden, Bulut hizmetleri, ONYX® Thrive ve
opsiyonel olarak Ana klasörden (LDAP) iş oluşturma, alma
ve/veya gönderme. Opsiyonel PlanWell Collaborate.
USB'den 1 tıklamayla baskı, ClearConnect kullanıcı
panelinde Print SmartAccess yoluyla en son gönderilen
işleri 1 tıklamayla yazdırma. ClearConnect kullanıcı
panelindeki Akıllı Gelen Kutusu, iş önizlemesi yapılabilmesini
sağlar: Baskı seçimi ve önizleme için işleriniz arasında geçiş
yapın. Görüntüyü ayrıntılı şekilde görüntülemek (zum) için
kaydırın. Şablon tabanlı Publisher Select 3 ile birden çok
dosyayı gönderme desteklenir. Birden çok yazdırma işlemi
yapın ve sayfaya ya da sete göre sıralayın. Medya kaydetme,
medya kullanımını optimize etmek için yazdırılan dosyaları
otomatik olarak döndürür.4

Akıllı gelen kutusu

Geçmiş özelliğine sahip kişiselleştirilmiş Akıllı Gelen
Kutusu, Kuyruk yönetme, Geçmiş yönetme, WebTools
Express, Güvenli denetleyici erişimi

Kuyruk yönetimi

Biriktirme belleği, yazdırma ve fotokopi işleri için kuyruğa
alma sistemi sağlar. Bu, birden çok kullanıcının aynı anda
yazdırma ve fotokopi işleri gönderebilmesini sağlar.
Kuyruktaki fotokopi ve yazdırma işleri için öncelik ayarlarını
özelleştirin.
İş Kuyruğu genel görünümü, gerekli medya da dahil olmak
üzere iş adlarına, sahiplere ve duruma erişim sağlar. İşler
duraklatılabilir, silinebilir ve kuyruğun en başına alınabilir.

FOLDER EXPRESS COMPACT
FOLDER (opsiyonel)
Tanım

Ofis alanından tasarruf sağlayan entegre otomatik tam
katlamalı klasör.

Katlama hızı

Katlama hızı 1 - 11 m/dk; 0,7 - 7,2 inç/sn

Klasörün boyutları

1.748 x 852 x 1.118 mm; 70 x 63 x 44 inç

Teslim kapasitesi

80 adet A0/E boyutlu katlanmış paketler (80 gr/m2)

FOLDER PROFESSIONAL
PRODUCTIVE FOLDER
(opsiyonel)
Tanım

Otomatik, manuel katlama ve katlamayı açma çıkışı ile
entegre, verimli tam katlama klasörü.

Katlama hızı

2,5 - 10 m/dk; 1,6 - 6,6 inç/sn (Opsiyonel Yüksek Hız
Lisansıyla 29 m/dk; 11,8 inç/sn)

Folder Professional 6011
Boyutlar (GxDxY)

1.837 x 1.634 x 1.227 mm (6011)

Teslim kapasitesi
(standart teslim kemeri)

150 adet A0/E boy katlanmış paket (80 g/m2)

Güçlendirme (sekme ünitesi)

Sadece Folder Professional 6013

2.157 x 1.634 x 1.227 mm (6013)

STACKER SELECT (opsiyonel)
Tanım

Yüksek kapasiteli ve tepsi dolu sensörlü, entegre, verimli
istifleyici

Kapasite

400 sayfaya kadar

Medya genişliği

216 mm (8,5 inç) - 1.067 mm (42 inç)

Medya uzunluğu

200 mm (7,9 inç) - 1.220 mm (48 inç)

Medya ağırlığı

75 – 160 g/m2

DİPNOTLAR
1

Kablo/zincir ve montaj malzemesi hariç

2

D boy (34 x 22 inç) / A1 boy (841 x 594 mm)

3

E boy (44 x 34 inç) / A0 boy (1.189 x 841 mm)

4

Adobe ve Postscript, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya
diğer ülkelerde Adobe Systems Inc. şirketinin tescilli ticari
markaları veya ticari markalarıdır; Microsoft, Windows,
SharePoint ve OneDive, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya
diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari
markaları veya ticari markalarıdır; Amazon, Amerika Birleşik
Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Amazon Corporation'ın
tescilli ticari markası veya ticari markasıdır; Box ve Box
logosu, bunlarla sınırlı olmaksızın Box.com (Birleşik Krallık)
Ltd. şirketinin ticari markası, servis markası veya tescilli ticari
markasıdır; ARC, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer
ülkelerde Synopsis Inc. şirketinin ticari markasıdır;
CloudSafe, CloudSafe GmbH &Co. KG'nin ticari markasıdır;
Dropbox, Dropbox, Inc. şirketinin ticari markasıdır; MyDisk,
MyDisk Ltd.nin ticari markasıdır; iOS, Amerika Birleşik
Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Apple Inc. şirketinin tescilli
ticari markası veya ticari markasıdır.
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