PROFESSZIONÁLIS
HAJTOGATOTT
DOKUMENTUMOK
Gyorsan és könnyedén

Folder Express
Készítsen professzionális,
hajtogatott
dokumentumokat gyorsan
és könnyedén a teljes
mértékben integrált,
kompakt Folder Express
3011 használatával. Állítson
elő szépen hajtogatott,
használatra kész, széles
formátumú színes és
monokróm nyomatokat.

• Hatékony automatizálással megszüntetheti a fizikai munkát – a nyomatokat
többé nem kell kézzel összeszedni, levágni, illetve hajtogatni.

• Készítsen kitűnő minőségű hajtogatott dokumentumokat hatékonyan és

kivételes pontossággal a bizonyított Es-Te hajtogatási technológia használatával.

• A Canon nyomtatók és a ClearConnect szoftvercsomag problémamentes
integrálási lehetőségének köszönhetően teljes mértékben támogatott,
átfogó munkafolyamatokat hozhat létre.

• Hozzon létre dokumentumcsomagokat vegyes méretű, hajtogatott
rajzokból akár A0 méretig.

• Akár 914 mm széles dokumentumok nyomtatása és hajtogatása. Ideális
CAD és GIS nyomatokhoz.

• Növelje termelékenységét az akár 80 hajtogatott A0 méretű dokumentum
rendezésére képes automatizált adagolószalaggal.

• Szabványosítsa hajtogatási munkafolyamatát a 255 hajtogatási sablonnal, vagy
hozza létre saját hajtogatási programját a WebTools Express segítségével.

• Csökkentett helyigényt biztosító, kompakt tervezésű Folder Express 3011.

Alacsony zajszintjének köszönhetően ideális választás irodai környezetbe.

Folder Express 3011

Folder Express 3011

MŰSZAKI ADATOK
Lineáris hajtogatási sebesség

1–12 m/perc; 39–472 hüvelyk/perc

Kötési gerinc

0–40 mm

Szabványos hajtogatási
programok

255 szerkeszthető hajtogatási program, amelyből 45
szabványos (DIN A, DIN B, DIN C, Leporelló, Ericson, JPN,
ANSI, ARCH, Meghívó)

Tárolási kapacitás

80 A0/E méretű hajtogatott csomag (80 g/m²)

Tápellátás

110–120 V – 50/60 Hz | 200–240 V – 50/60 Hz

Dokumentumadagoló

Automatikus

Energiafogyasztás

Készenlét: kevesebb, mint 5 W; Max.: 250 W

Csak leporellóhajtott
dokumentumhossz

420–6000 mm
28 rétegig (80 g/m²)

Méretek (h x sz x m)

1780 x 860 x 1037–1253

Leporellóhajtott és
kereszthajtogatott
dokumentumhossz

420–2500 mm
17 rétegig (80 g/m²)

Szállítási méretek (h x sz x m)

1850 × 1070 × 1315 mm

Tömeg

247 kg

Szállítási tömeg

300 kg

Dokumentumszélesség

279–914 mm

Üzemi hőmérséklet

15–35 °C

Papírsúly

60–110 g/m²

Üzemi páratartalom

20–80% RH, médiatípustól függően

Papírsúly (ajánlott)

75–90 g/m²

Magasság

Nincs korlátozva

Papírtípus (ajánlott)

Normál papír, rajzpapír

Felhasználói felület

17,8 cm / 7 hüvelyk átmérőjű színes érintőképernyő

Csomagszélesség

170–230 mm (1 mm-es léptékkel állítható be)

Akusztikus hangnyomás

61 dB(A)

Csomagmagasság

250–320 mm (1 mm-es léptékkel állítható be)
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