7056i / 8056i

Zo’n collega wil
iedereen wel: veelzijdig, productief,
discreet en ... snel!
Aan zwart-witmultifunctionals worden tegenwoordig steeds hogere eisen gesteld. Wij gaan deze uitdaging aan en
stellen u graag voor aan twee nieuwe collega's die bijzonder goed zijn in hun werk: de systemen 7056i en 8056i.
Beide systemen bieden een hoge resolutie voor schitterende afdrukken en uiterst gedetailleerde scans en hebben
een grote papiercapaciteit die alle papiersoorten, formaten en gramgewichten aankan. Bovendien kunnen ze
worden uitgerust met diverse afwerkingsopties en softwareoplossingen. Natuurlijk is er ook gedacht aan het
veiligheidsaspect: iets waar beide systemen een groot belang aan hechten. Tot slot zijn ze eenvoudig te bedienen via
het grote, intuïtieve kleurentouchscreen, dat kan worden afgestemd op de behoeften van de gebruiker.

De voordelen voor u:
Uitzonderlijk scherpe afdrukken: deze nieuwe zwart-witsystemen
bieden nu een resolutie tot wel 1.200 dpi. Al uw documenten, van
eenvoudige Office-documenten of diploma's tot zeer fijne lijntjes of
grafische elementen, worden duidelijker en professioneler. Beide
multifunctionals zijn voorzien van een nieuwe tonertechnologie, wat tot een
consistent en uitzonderlijk goed resultaat leidt.
Ongeëvenaard snel: u verliest nooit meer tijd met afdrukopdrachten,
zelfs niet de allergrootste. De 8056i kan bijvoorbeeld tot 80 pagina's A4
per minuut afdrukken of tot 40 pagina's A3 per minuut. De opwarmtijd
bedraagt zo’n 30 seconden en de eerste kopie rolt er al binnen 5,2 seconden
(7056i) of 4,7 seconden (8056i) uit. Zelfs scannen gaat in een recordtempo: tot
220 pagina's per minuut voor dubbelzijdige originelen.

Buitengewoon flexibel: bij specifieke wensen kunt u de systemen
configureren met behulp van de innovatieve HyPAS-interface en andere
optionele softwareoplossingen. Steeds terugkerende afdruktaken
kunnen rechtstreeks uit het systeemgeheugen worden opgehaald. De 7056i en
8056i kunnen natuurlijk ook worden beveiligd met een wachtwoord. En als uw
gebruikelijke printer bezet is, dan neemt de Follow-Me-Printing*-functie het
over. Uw afdrukopdrachten worden dan vlot en soepel op een ander systeem
uitgevoerd. De multifunctionals kunnen ook worden gebruikt met wifi en vanaf
mobiele apparaten (smartphones of tablets). Daarvoor hoeft u alleen maar de de
gratis app MobilePrint, AirPrint d’Apple of CloudConnect te downloaden.

* optioneel

Indrukwekkende afdrukcapaciteit: voor een snelle verwerking van alle
afdrukopdrachten kan in beide multifunctionals tot 7.650 vel worden
opgeslagen via 8 papierlades. Zo kunt u de meest diverse papiersoorten
en gramgewichten verwerken in één enkele cyclus. De systemen
ondersteunen ook speciale formaten tot A3+ (305 x 457 mm), bannerformaat en
gramgewichten tot 300 g/m2. Er zijn ook diverse mogelijkheden voor de
afwerking* van uw brochures of brieven met wikkelvouw.
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Technische specificaties
Algemeen

Certificering

GS/TÜV, CE

Type

Console

Printfuncties

Functies

Kopiëren, printen, scannen,
optioneel: faxen

Type

Geïntegreerd

Afdruktechnologie

Zwart-witlaser

Afdrukformaat

A6R-A3+

Formaat origineel

max. A3 via glasplaat

Afdrukresolutie

1.200 x 1.200 dpi

Dual Scan-document feeder met
dubbelzijdig scannen in één doorvoer,
capaciteit 270 vel A4, gramgewicht 35-220
g/m² (simplex); 50-220 g/m² (duplex);
A6R-banner tot 1.200 mm

CPU

Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,2 GHz

Interfaces

Document feeder

Afdruk-/
kopieersnelheid

7056i : tot 70 pagina's A4/min en tot 35
pagina's A3/min
8056i : tot 80 pagina's A4/min en tot 40
pagina's A3/min

1e pagina (kopiëren/ 7056i : 5,2/5,8 seconden*
printen)
8056i : 4,7/5,4 seconden*
Opwarmtijd

30 seconden

Kopieerresolutie

600 x 600 dpi

Grijsschaal

256

Papiertoevoer

2 universele lades voor 500 vel (A6R-A3+
[305 x 457 mm]), 2 lades met ruime inhoud
voor 1.500 vel (A4), multi-bypass 150 vel
(A6R-A3+, banner [305 x 1.219 mm]), A3+
voor printfucties

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB Host

Faxgeheugen

170 MB

Netwerkprotocol

TCP/IP, NetBEUI

Sneltoetsen

2.000 nummers

Besturingssystemen

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016, Novell
NetWare***, Linux, Mac met OS 10.5

One-touch-toetsen

1.000 nummers

Verzendgroep

500 nummers

Emulaties

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3
compatible), XPS, PDF PRESCRIBE IIe

Besturingssystemen

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Functies

Printen vanaf USB, PDF/XPS Direct Print,
e-mail printen, beveiligd printen, barcodes
printen, Mobile Print (Android/iOS)/Apple
AirPrint, Google Cloud Print

Functies

Netwerkfaxen, laatst gekozen nummer
opnieuw kiezen, verzenden uitstellen, max.
2 faxopties voor het gelijktijdig verzenden
en ontvangen van faxen

Opties

Scanfuncties

Scanformaat

max. A3

Scansnelheid

zwart-wit en kleur: max. 120/220
A4-origineel/min (simplex/duplex, 300 dpi)

Universele lade 60-256 g/m², multi-bypass
60-300 g/m², duplex 60-256 g/m²

Scanresolutie

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Papieruitvoer

70 vel (standaard); 100 vel A4 (boven), 250
vel A4 (beneden), met papieropvangbak
type D

Bestandstype

TIFF, PDF, PDF/A, PDF hoge compressie, PDF
encryptie bij het scannen, JPEG, XPS, Open
XPS

Geheugen

4,5 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD**

Interface

10/100/1000BaseTX

Multi-afdrukken

1-9.999 kopieën

Netwerkprotocol

TCP/IP

Zoombereik

25%-400% in stappen van 1%

Functies

Touchscreen, duplexeenheid,
1.000 ID-codes, blanco pagina's
verwijderen

Besturingssystemen

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10,
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell
NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.5

Functies

Scan-to-SMB, scan-to-e-mail, scan-to-FTP,
scan-to-USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan,
SMTP-authenticatie, LDAP

Origineelherkenning Foto, tekst, foto+tekst, OCR

Afmetingen/Gewicht
1.234 x 750 x 822 mm (H x B x D)

Gewicht

± 150 kg

Compatibiliteit

Super G3

Formaat origineel

max. A3

Stroomvoorziening 220/240 VAC, 50/60 Hz

Modemsnelheid

33,6 kbps

Stroomverbruik

Transmissiesnelheid

maximaal 3 seconden met JBIG

TA Triumph-Adler is dé specialist in documentmanagement voor
professionals. We bekijken per geval wat de klant nodig heeft en

Finisher

DF-7110 (capaciteit: 4.000 vel A4, nieten tot
max. 65 vel A4), PH-7C perforator voor DF7110, BF-730 vouwmodule voor brochure
voor DF-7110 (gehecht gebrocheerd max.
16 vel A4/A3, tri-folding max. 5 vel A4), MT730 (B) mailboxsorteerder voor DF-7110

Papiertoevoer

PF-730 (B) (2 universele lades voor 500 vel
[A5R-A3+]), PF-740 (B) (lade met ruime
inhoud voor 2 x 1.500 vel [A4]), PF-7130
(multifunctionele lade voor 500 vel [A5RA3+], in combinatie met PF-730 (B)/PF-740
(B), PF-7120 (lade met ruime inhoud voor
3.000 vel [A4])

Diversen

Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A),
Printed Document Guard Kit (A), Card
Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10,
Banner Guide (A), UG-33 ThinPrint® Kit,
UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit
Ethernet Card, IB-51 Wireless LAN-interface,
IB-35 Wireless LAN-interface, NK-7100
10-toetsen-display, papieropvangbak type D

* Afhankelijk van gebruikersomstandigheden.

Optie Fax 12

Omgeving

± 2.400 W max., ± 1.470 W in werking, ±
130 W in stand-by, ± 1 W in slaapstand,
TEC-waarde: 4,540/5,499 kWu/week
(7056i/8056i)

Optie Fax 12
Normaal (200 x 100 dpi), fijn (200 x 200
dpi), superfijn (200 x 400 dpi), ultrafijn (400
x 400 dpi), 600 x 600 dpi

CCD kleur en zwart-wit

Afmetingen

JBIG, MMR, MR, MH

Faxresolutie

Scantechnologie

Gramgewicht

Compressiemethode

** Voor kopiëren, printen, scannen en faxen.
*** optioneel
Onder voorbehoud van wijzigingen aan apparatuur en samenstelling.
Afbeeldingen met optionele accessoires.

TA Triumph-Adler

bieden efficiënte oplossingen voor de productie van gedrukte of
digitale documenten met de klantenservice die daarbij nodig is.
Producten en oplossingen van TA Triumph-Adler op het gebied van
procesverbetering en het beheren, printen, kopiëren, faxen, presenteren of archiveren van zakelijke documenten staan altijd garant voor
kwaliteit. Met onze innovatieve systemen profiteren onze klanten van
zeer gunstig geprijsde technologieën. TA Triumph-Adler en het logo
van TA Triumph-Adler zijn gedeponeerde handelsmerken van TA Triumph-Adler GmbH. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken
gedeponeerd door de respectievelijke eigenaars.

Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een kwaliteitskeurmerk van Wi-Fi Alliance®.
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