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XEROX

Tulajdonságok

DOCUCOLOR 12 NYOMTATÓ
MÛSZAKI JELLEMZÕK
Nyomtatási felbontás

Folyamatos tónusú, 600 × 600 dpi felbontás, maximum 8 bit színmélység
Termelékenység

A4 (210 x 297mm)
Színes: 12,5 oldal / perc belsõ tálcáról
Fekete-fehér: 50 oldal / perc

Automatikus tálcaváltás
Automatikus kétoldalas nyomtatás
A3 (297 x 420 mm) teljes felületen megnyomva
250 g/m2 súlyú index maximális átmenet
Ofszet kimeneti tálca
Fóliák elválasztása
Energy Star kompatibilis
Baloldali munkafelület
Opciók és kiegészítõk

A3 (297 x 420mm)
Színes: 6 oldal / perc belsõ tálcáról
Fekete-fehér: 25 oldal / perc
Bekapcsolás után a bemelegedési idõ: 8 perc 20 másodperc
Elsõ nyomat elkészítési ideje: 14,1 másodperc (színes); 5,8 másodperc (feketefehér)
Papírkezelés

Nagy teljesítményû kimeneti tálca: 500 lapos kapacitás
(Postafiókkal/szortírozóval kombinálható)
Postafiók/szortírozó: 10 fiók, fiókonként 100 lap
Jobboldali munkafelület (nem használható együtt a postafiókkal/szortírozóval
vagy a munkabefejezõvel)
Nagy teljesítményû lapadagoló: 2 000 lap kapacitás
Tûzõgép: 50 lap kapacitás
Beépített tûzõgép/munkabefejezõ
Automatikus színkalibrálás a denzitométeren keresztül

Maximális képméret: A3 (297 x 420 mm) teljes felületen megnyomva,
maximum 320 ×457 mm méretû hordozóig (támogatja a 320 × 450 mm
nagyságú médiát is); 303 × 438 mm maximális nyomtatási kép
Minimális nyomtatási méret: 102 × 152 mm

Hálózati csatlakoztathatóság

Papíradagolás (standard):
Négy papíradagoló fiók:
1. tálca: 500 lap, 64-105 g/m2 súlyú papír, A4 (210 × 297 mm)

Elektromos jellemzõk

2-4. tálcák: egyenként 550 lap, 64-128 g/m2 súlyú papír, az ügyfél által állítható
méret A3-ig (297 × 420 mm). Egy- vagy kétoldalas bevont papír elfogadható a
súlyhatáron belül

Legkisebb helyigény: 620 mm szélesség × 788 mm mélység × 987 mm
magasság
Súly: 192 kg

220-250 V, 50/60 Hz, 10 A

Többszörös lapadagoló:
5. tálca: maximum 100 lap, 80 g/m2 súlyú papír használata esetén. Maximum
250 g/m2ig. Maximális papírméret: 320 × 457 mm (támogatja a 320 x 450 mm
nagyságú médiát is). Egy- vagy kétoldalas bevont papír elfogadható a
súlyhatáron belül
Nagy teljesítményû lapadagoló (opcionális):
6. tálca: 2 000 lap, 64-105 g/m2 súlyú papír, A4 (210 × 297 mm). Ofszet kimeneti
tálca: 500 lap kapacitás
Automatikus kétoldalas nyomtatás (standard):
Automatikus, tálca nélküli (korlátozás nélkül): Maximum A3 (297 × 420 mm),
64-105 g/m2 súlyú papír.
Kéziadagolás: A többszörös lapadagolón 50 lapig

DocuColor 12 nyomtató ofszet
kimeneti tálcával

Electronics for Imaging Fiery
Splash G sorozat (2001 második negyedévétõl kapható)

Méret

Hamisítást megelõzõ jelölõ rendszer.

További információért keresse a Xerox helyi képviselõjét vagy látogasson el
a www.xerox.hu címre.

DocuColor 12 nyomtató nagy
teljesítményû lapadagolóval

DocuColor 12 nyomtató beépített
tûzõgéppel/munkabefejezõvel

XEROX SPECIÁLIS PAPÍROK ÉS EGYÉB NYOMATHORDOZÓK, GARANTÁLT KIVÁLÓ MÛKÖDÉS A DIGITÁLIS VILÁGBAN

A XEROX®, a The Document Company® és a digitális X a XEROX EUROPE bejegyzett védjegyei. Támogatandó a Xerox környezeti vezetõ szerep betöltésére irányuló törekvéseit,
ez a modell egy korábban szétszedett modell funkcióit vagy tulajdonságát egészíti ki és tartalmaz új valamint újrafelhasznált, újrakondicionált elemeket is. A fenti információ a
nyomdába kerülés pillanatában helytálló. A Xerox Europe fenntartja magának azon jogot, hogy az itt leírt berendezés specifikációkat  külön figyelmeztetés nélkül 
bármikor megváltoztassa. 3/01 708P86067HUM
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