Datasheet
•	Het papierrecyclingsysteem scant
en archiveert documenten, wist
de toner en sorteert het papier in
herbruikbaar en niet-herbruikbaar
papier tot wel 100 vel in één keer

•	Minder papierverbruik betekent een

besparing van natuurlijke hulpbronnen en
een vermindering van de CO2-uitstoot

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

U kunt het papierrecyclingsysteem, de e-STUDIO rd301,
vollledig integreren in uw digitale werkprocessen. Het systeem
scant en archiveert de inhoud van uw documenten, voordat het
wissen begint.
De e-STUDIO rd301 scant automatisch dubbelzijdig, zodat
beelden snel worden omgezet naar jpg-, tiff- of PDF-formaat.
Deze bestanden worden vervolgens opgeslagen op uw server
als onderdeel van uw digitale archief, zodat u er altijd weer snel
bij kunt. Als het document is gedigitaliseerd, wordt de inhoud
van het papier gewist. Door toepassing van warmte wordt de
speciale toner van het papier ontkleurd. De toner verandert
dan van blauw naar transparant, waardoor de afdruk
nauwelijks meer zichtbaar is.
Tot slot wordt het gewiste papier gesorteerd in herbruikbaar en
niet-herbruikbaar papier en afgelegd in de daarvoor bestemde
papierlades.
Het hele proces - opslaan, wissen en sorteren - gebeurt
volledig automatisch in een paar seconden. Alle groene
voordelen van de e-STUDIO rd301 gaan dus absoluut niet ten
koste van uw productiviteit.

e-STUDIO rd301

SPECIFICATIES
Algemeen

Systeem & Beveiliging

Invoersnelheid

Tot 30 pagina‘s per minuut

Opwarmtijd

40 seconden

Papierformaat en
-gewicht

A5R, B5R, A4R, 64-80 g/m2

Papiercapaciteit

Documenteninvoer, 100 vel

Uitvoervak

Papierlade herbruikbaar papier, 400 vel
Papierlade niet-herbruikbaar papier, 100 vel

Control Panel

Grafisch LCD paneel

Geheugen

8 GB SSD / 2 GB RAM

Interface

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

Afmetingen en gewicht

470 x 470 x 825 mm (b x d x h), ~ 45 kg

Systeemmanagement

TopAccess voor extern beheer en configuratie
op afstand (inclusief hergebruik-tellerinstellingen)

Systeemfunctionaliteiten

10 publieke en 10 privé sjablonen per gebruiker
voor het opslaan van persoonlijke instellingen en
workflows, energiebesparingsmodus

Accounting &
beveiliging

LDAP ondersteuning, 1.000 afdelingscodes &
10.000 gebruikerscodes, kaartlezer1), IP- en MACadressenfiler, poortfilter, ondersteuning van SSL
protocollen

Opties voor de e-STUDIO rd301
INKTCARTRIDGE

Voor het wissen van de teller

KAARTLEZER
1)

Scannen
Resolutie

Tot 300 x 300 dpi

Scansnelheid

Tot 30 ipm

Kleurenmodus

Kleur, grijsschaal, zwart-wit, blauw

Bestandsformaten

JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF/PDF en
Slim PDF

Scanfunctionaliteiten

Single pass duplex scanning, scannen naar USB
en bestand (SMB, WebDAV)

Optioneel

Het gewiste papier
kan hergebruikt
worden.

Wissen & Sorteren
Wissnelheid

Tot 30 pagina‘s per minuut

Wissen en sorteren
functionaliteiten

Single pass duplex erasing of Original Blue Toner
and ink from Pilot FriXion pens and highlighters,
Sorting based on paper condition analysis,
Erasing mark counter1)

Scan. Wis. Sorteer.
Het papierrecyclings digitiseert,
wist en sorteert automatisch
het papier voor u.

Neem voor meer informatie contact met ons op:
TOSHIBA TEC NETHERLANDS
Duwboot 31
3991 CD Houten
NEDERLAND
Telefoon
+31 (0)30 - 6348600

Tijdelijke documenten worden afgedrukt
met verwijderbare blauwe toner. U kunt de
Pilot FriXion pennen gebruiken om op deze
documenten te schrijven. Deze inkt kan ook
door het systeem worden gewist.

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.
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