СКЛАДЕНІ
КРЕСЛЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОГО
РІВНЯ
Швидко та без зусиль

Folder Express
Створюйте складені
креслення професійного
рівня — швидко й без
зусиль — з повністю
інтегрованою та
компактною системою
Folder Express 3011.
Створюйте точні
складені, готові до
використання, кольорові
та монохромні відтиски
великого формату.

• Ефективна автоматизація зменшує потреби в ручній праці: вам більше
не знадобиться вручну збирати, обрізати чи складати роздруківки.

• Ефективно та з високою точністю створюйте високоякісні складені

документи, використовуючи перевірену технологію складання Es-Te.

• Створіть повністю підтримуваний робочий процес із простою
інтеграцією з принтерами Canon та пакетом програмного
забезпечення ClearConnect.

• Створюйте комплекти різних складених документів аж до формату A0.
• Друкуйте та складайте документи шириною до 914 мм (36 дюймів) —
це ідеальний варіант для САПР та ГІС.

• Максимізуйте продуктивність, помістивши до 80 складених

документів формату A0 на стрічку автоматичного подавання.

• Стандартизуйте робочий процес складання за допомогою понад

255 готових шаблонів або створіть власний за допомогою WebTools
Express.

• Менша займана площа завдяки компактному дизайну Folder Express
3011. У поєднанні з низьким рівнем шуму це ідеальне рішення для
офісних приміщень.

Folder Express 3011

Folder Express 3011

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Швидкість лінійного складання

1–12 м/хв; 39–472 дюйм./хв

Корінцевий згин

0–40 мм; 0–1,5 дюйми

Програми стандартного
складання

255 програм, що можна редагувати, з яких
45 стандартних (DIN A, DIN B, DIN C, тільки
фальцювання, Ericson, JPN, ANSI, ARCH, пошта)

Ємність

80 роздруківок формату A0/E (80 г/м2)

Джерело живлення

110–120 В, 50/60 Гц | 200–240 В, 50/60 Гц

Пристрій подачі документів

Автоматично

Споживання електроенергії

У режимі очікування: <5 Вт, макс.: 250 Вт

Фальцювання тільки по
довжині документа

420 мм–6000 мм / 16,5–236 дюймів;
до 28 шарів (80 г/м2)

Габаритні розміри (Д x Ш x В)

1780 x 860 x 1037–1253

Довжина документа
(фальцьована й
перехрещена)

420 мм–2500 мм / 16,5–98 дюймів;
до 17 шарів (80 г/м2)

Розміри упаковки (Д x Ш x В)

1850 x 1070 x 1315 мм; 72,8 x 42,1 x 51,8 дюйми

Вага

247 кг; 544 фунти

Вага в упаковці

300 кг; 661 фунт

Ширина документа

279–914 мм / 11–36 дюймів

Діапазон робочих температур

15–35 °C

Щільність паперу

60–110 г/м2; 16–30 футів

Робоча відн. вологість

20–80 % відн. вол., залежно від типу носія

Щільність паперу
(рекомендована)

75–90 г/м2; 20–24 фути

Висота над рівнем моря

Без обмежень

Тип паперу (рекомендований)

Звичайний папір, папір для друку документів

Інтерфейс користувача

7-дюймовий, мультисенсорний, кольоровий

Ширина пакета

170–230 мм / 6,7–9,1 дюйми (регулюється з кроком 1 мм)

Акустичний звуковий тиск

61 дБ(A)

Висота пакета

250–320 мм / 9,9–12,6 дюйми (регулюється з кроком 1 мм)

© Canon Production Printing, 2020.
Canon є зареєстрованим товарним знаком Canon Inc. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників і визнаються
справжнім твердженням. Жодна частина цієї публікації не може бути скопійована, змінена, відтворена або передана в будь-якій формі
або будь-яким способом, електронним, ручним або іншим, без попередньої письмової згоди Canon Production Printing. Ілюстрації
та вихідні зображення принтера моделюються і не обов’язково відносяться до продуктів та послуг, що пропонуються на всіх
місцевих ринках. Зміст цієї публікації не має тлумачитися як будь-яка гарантія або запевнення щодо конкретних властивостей або
специфікацій, а також технічних характеристик чи придатності для конкретного застосування. Зміст цієї публікації може час від часу
змінюватися без попереднього повідомлення. Компанія Canon Production Printing не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі
або пов’язані збитки будь-якого характеру, а також збитки або витрати, що виникли в результаті використання даної публікації.
Canon Europe
canon-europe.com
Ukrainian edition

