Datasheet
•	Met een compact A4-systeem printen,
scannen en kopiëren op A3-formaat

•	Indrukwekkende beeldkwaliteit en een
snelheid van 28 pagina’s per minuut

•	Economisch en ecologisch efficiënt:
standaard dubbelzijdig afdrukken,
intern tonerrecyclingsysteem
en energiebesparingsstand

•	Geheel CO2-neutraal printen dankzij het
Toshiba CO2-neutraal programma

U print standaard op A4-formaat. Toch zijn er ook wel eens
opdrachten die printen, scannen of kopiëren op A3-formaat
vereisen. Een A3 multifunctioneel systeem neemt echter
veel ruimte in beslag. De Toshiba e-STUDIO2802am en
e-STUDIO2802af zijn de oplossing. Deze zeer compacte A4formaat systemen ondersteunen ook A3-formaat papier.
De systemen zijn eenvoudig te integreren in uw
bestaande netwerken. U kunt direct afdrukken van en
scannen naar USB. Wilt u kunnen faxen? Dan kiest u
voor de e-STUDIO2802af met standaard faxfunctie.
Toshiba is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid ten
aanzien van het milieu: van de keuze van materialen tot
de recycling ervan. De e-STUDIO2802am/2802af voldoen
aan de toonaangevende internationale milieunormen. De
energiebesparingsstand en het standaard dubbelzijdig
afdrukken dragen bij in het sparen van natuurlijke hulpbronnen.
De CO2-uitstoot van alle Toshiba multifunctionals en printers,
van productie en vervoer tot gebruik, wordt gecompenseerd in
milieuvriendelijke projecten over heel de wereld. De Toshiba
systemen laten op deze manier geen CO2-voetafdruk achter.

SPECIFICATIES
Algemeen

Faxen2)

Print- en kopieersnelheid

28 ppm (A4)
14 ppm (A3)

Opwarmtijd

18 seconden

Papierformaat en
-gewicht

Papierlade: A4, 64-80 g/m2
Handinvoer: A5R-A3, 52-216 g/m2

Communicatie

Super G3, G3

Overdrachtsnelheid

3 seconden per pagina

Compressie

JBIG, MMR, MR, MH

Faxgeheugen

6 MB verzenden/ontvangen

Netwerkfax

Driver voor Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2
(32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2
(64 bit)

Faxfunctionaliteiten

Snelkiesnummers (5 toetsen), groepskiezen

Papiercapaciteit

1x 250 vel (papierlade), 1x 50 vel (handinvoer)
Maximaal: 300 vel

Intern uitvoervak

100 vel

Automatische duplex
unit

A5R-A3, 64-80 g/m2

Geheugen

512 MB

Interface

10Base-T/100Base-TX (incl. IPv6),
High Speed USB 2.0, WLAN1) (IEEE802.11 b/g/n)

Systeemmanagement

e-BRIDGE Fleet Management System1), TopAccess
voor beheer en configuratie op afstand

Afmetingen en gewicht

390 x 540 x 505 mm (b x d x h), ~26,5/28,5 kg

Systeemfunctionaliteiten

Intern tonerreclyclingsysteem,
energiebesparingsstand

Accounting &
beveiliging

100 afdelingcodes, IP- en MAC-adresfilter, SSLondersteuning

Printen

Systeem & Beveiling

Resolutie

Tot 2.400 x 600 dpi met effeningseffect

Printertaal

PCL 5e en PCL 6 compatible

Opties

Besturingssystemen

Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 bit),
Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 R2
(64 bit), Mac OS X 10.7.4-10.12, Unix/Linux

Wireless LAN-module

Printfunctionaliteiten

Printen op A3-formaat via handinvoer, universele
printerdriver, printen van USB, driver plug-ins1),
meerdere pagina’s per vel, toner besparingsmodus

e-BRIDGE Re-Rite

1)
2)

Optioneel
Alleen op de e-STUDIO2802af

Scannen
Resolutie

Tot 600 x 600 dpi

Scansnelheid

Zwart-wit en kleur: 25/22 spm (200 dpi)

Documenteninvoer

50 vel, A5R-A3, 50-104 g/m2

Kleurinstellingen

Kleur, grijsschaal, zwart-wit
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Bestandsformaten

JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF/PDF (en
andere bestandsformaten, zoals DOCX, XLSX, RTF,
TXT, PDF/A)1)

Telefoon
+31 (0)30 - 6348 600

Scanfunctionaliteiten

Scannen van A3-formaat via automatische
documenteninvoer, scantemplates, scannen naar
USB, e-mail en bestand (SMB, FTP), TWAIN

Kopiëren
Resolutie

Scannen: 600 x 600 dpi
Printen: 2.400 x 600 dpi met effeningseffect

Eerste kopiesnelheid

6,4 seconden

Zoom

25-400% (glasplaat), 25-200% (RADF)

Kopieerinstellingen

Tekst, tekst/foto, foto, achtergrond wissen

Kopieerfunctionaliteiten

Kopiëren van A3-formaat via automatische
documenteninvoer en handinvoer,
kopieer-templates, ID-kaart kopie, randen wissen,
elektronisch sorteren, 2-in-1 en 4-in-1 functie

Fax
+31 (0)30 - 6348 601
E-mail
info@toshibatec.nl
Website
www.toshibatec.nl

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of
geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen. Alle rechten voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig om
de laatste status van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie
veranderen. Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4-papierformaat en 80 g/m2 papiergewicht, tenzij anders vermeld. Copyright © 2018
TOSHIBA TEC.

