2506ci / 3206ci

Onze meest flexibele bondgenoten.
Bent u op zoek naar een betrouwbare, gebruiksvriendelijke A3-kleurenmultifunctional, die al uw wensen in een
handomdraai vervuld? Wilt u een modulair systeem dat snel opdrachten kan uitvoeren, van de meest eenvoudige
tot de meest complexe? De A3-kleuren-MFP's 2506ci en 3206ci voldoen geheel aan uw wensen. Van de 3 optionele
document feeders, kan de Dual Scan-feeder gelijktijdig scannen met een capaciteit van 270 vel, snel en identiek aan
het originele document. De functie ‘Blanco pagina's verwijderen’ haalt lege pagina's er tijdens het scannen of
kopiëren automatisch uit. Wilt u ook een kwaliteitssysteem met een geavanceerde kleurentechnologie en een
afdrukresolutie van 1.200 dpi? Dan voldoen onze milieuvriendelijke en energiezuinige systemen 2506ci en 3206ci
helemaal aan uw verwachtingen!

De voordelen voor u:
Ongelofelijk flexibel: een capaciteit tot wel 7.150 vel via 6
papierbronnen.* De papierlades sluiten dankzij ladegeleiders
geruisloos en soepel en kunnen allerlei soorten papier aan, van
formaat A6R tot SRA3, van 52 tot 300 g/m2 enkelzijdig of van 64 tot 256 g/
m2 dubbelzijdig. Wilt u verschillende afwerkingsopties? Alles is mogelijk,
van een ingebouwde finisher met een nietcapaciteit tot 50 vel, tot een
booklet-finisher om brochures of flyers met wikkelvouw te maken.
Daarnaast kunnen alle finishers worden geleverd met een perforatorfunctie.
Zeer eenvoudig in gebruik: gemakkelijk te bedienen via een groot
intuïtief kleurentouchscreen (22,86 cm). Het Startmenu is
persoonlijk instelbaar zodat het volledig kan worden afgestemd
op uw eigen behoeften. Softwareoplossingen* kunnen worden
geïntegreerd via de HyPAS-interface voor optimalisatie van de
individuele klantworkflows. Bovendien zijn de MFP's uitgerust met een
NFC-interface (Near Field Communication) om rechtstreeks vanaf een
Android-smartphone of tablet te kunnen printen. Niets staat uw mobiliteit
nog in de weg.

Veiligheid voorop: met de functie ‘Privé-afdrukken’ krijgen alleen
geautoriseerde personen toegang tot het systeem om
printopdrachten te lanceren. Geheimhouding van gevoelige
documenten is dus volledig gewaarborgd. De Data Security Kit verhoogt
het veiligheidsniveau nog een stapje verder. Gegevens worden versleuteld
op de harde schijf opgeslagen en veilig verwijderd zodra ze niet meer nodig
zijn.

* optioneel

Professioneel printen: met een resolutie van 1.200 dpi, de nieuwste
tonertechnologie, ondersteuning voor SRA3-formaat en papier van
verschillende gramgewichten, beschikt u voortaan over
documenten met een professionele uitstraling en sprekende kleuren. Het
veelzijdige printerstuurprogramma en de optionele Fiery®-controller op
het 3206ci-systeem bieden daarnaast verschillende mogelijkheden voor
kleurenoptimalisatie.

2506ci / 3206ci
Kleurenmultifunctionals
Kopiëren / Printen / Scannen / Faxen
A3

2506ci / 3206ci
Technische specificaties
Printfuncties

Algemeen

Optie Fax 12

Type

Kantoormachine

Afdrukformaat

A6R-SRA3

Geheugen

170 MB

Functies

Kopiëren, printen, scannen,
optioneel: faxen

Afdrukresolutie

600 x 600 dpi (max. 1 200 x 1 200 dpi)

Sneltoetsen

2.000 nummers

CPU

Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 MHz

One-touch-toetsen

1.000 nummers

Interfaces

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

Verzendgroep

500 nummers

Netwerkprotocol

TCP/IP, NetBEUI

Besturingssystemen

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

Besturingssystemen

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

Functies

Emulaties

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3
compatible), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc

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

Functies

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

Afdruktechnologie

Kleurenlaser en zwart-wit

Formaat origineel

max. A3 via glasplaat

Afdruk-/
kopieersnelheid

2506ci: tot 25 pagina's A4/min en tot
12 pagina's A3/min in kleur en in zwart-wit
3206ci: tot 32 pagina's A4/min en tot
16 pagina's A3/min in kleur en in zwart-wit

1e pagina
(kopiëren/
afdrukken)

Kleur: 8,5/9,2 seconden*,
zwart-wit: 6,4/7,0 seconden* (2506ci)
Kleur: 7,0/7,7 seconden*,
zwart-wit: 5,3/5,9 seconden* (3206ci)

Opwarmtijd

18 seconden

Kopieerresolutie

600 x 600 dpi

Grijsschaal

256

Papiertoevoer

2 universele lades voor 500 vel (lade1:
A6R-A4, lade 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]),
multi-bypass 150 vel (A6R-SRA3, banner
[305 x 1 219 mm])

Gramgewicht

Universele lade 52-300 g/m², multi-bypass
52-300 g/m², duplex 64-256 g/m²

Papieruitvoer

500 vel A4

Geheugen

4 GB RAM, 32 GB SSD/optioneel: 320 GB
HDD**

Multi-afdrukken

1-999 kopieën

Zoombereik

25%-400% in stappen van 1%

Functies

Touchscreen (22,86 cm), duplexeenheid,
1.000 ID-codes, blanco pagina's verwijderen

Afmetingen/Gewicht
Afmetingen

790 x 602 x 665 mm (H x B x D)

Gewicht

± 90 kg

Stroomvoorziening 220/240 VAC, 50/60 Hz

Certificering

± 1.750 W max., ± 500/600 W in werking
(2506ci/3206ci), ± 40 W in stand-by, ± 0,9 W
in slaapstand, TEC-waarde: 1,141/1,538
kWu/week (2506ci/3206ci)
GS/TÜV, CE

Printfuncties
Type

Document
feeder

DP-7100 met dubbelzijdig scannen (A6R-A3,
capaciteit 140 vel A4, gramgewicht 35-160
g/m²), DP-7120 met dubbelzijdig scannen
(A5R-A3, capaciteit 50 vel A4, gramgewicht
45-160 g/m²), DP-7110 met dubbelzijdig
scannen in één doorvoer (A6R-A3, capaciteit
270 vel A4, gramgewicht 35-220 g/m²)

Scanfuncties
Scantechnologie

CCD kleur en zwart-wit

Scanformaat

max. A3

Afdekplaat

Scansnelheid

zwart-wit en kleur: max. 80/160 A4-origineel/
min (simplex/duplex) met DP-7110 (300 dpi)

Afdekplaat type E (indien er geen document
feeder is geïnstalleerd)

Finisher

Scanresolutie

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

DF-7100 geïntegreerde finisher (capaciteit:
500 vel A4, nieten tot max. 50 vel A4),
DF-7120 (capaciteit: 1.000 vel A4, nieten tot
max. 50 vel A4), DF-7110 (capaciteit: 4 000
vel A4, nieten tot max. 65 vel A4), PH-7120
perforator voor DF-7100, PH-7C perforator
voor DF-7120/7110, BF-730 booklet-finisher
voor DF-7110 (gehecht gebrocheerd max. 16
vel A4/A3, tri-folding max. 5 vel A4), MT-730
(B) mailboxsorteerder voor DF-7110

Job separator

JS-7100: 100 vel

Papiertoevoer

PF-7100 (2 universele lades voor 500 vel
[A5R-SRA3]), PF-7110 (lade groot formaat
voor 2 x 1.500 vel [A4]), PF-7120 (lade groot
formaat voor 3.000 vel[A4])

Diversen

Scan Extension Kit (A), Data Security Kit
(E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication
Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide
10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation
Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Card, IB-51
WLAN Card, IB-35 WLAN Card, DT-730 (B)
werkblad, NK-7100 10-toetsen-display,
houten onderzetkast nº 76, Fiery®-controller
(alleen voor 3206ci, Printing System 15),
HD-12 (320 GB HDD**)

Origineelherkenning Foto, tekst, foto+tekst, geoptimaliseerd voor
OCR
Bestandstype

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

Interface

10/100/1000BaseTX

Netwerkprotocol

TCP/IP

Besturingssystemen

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

Functies

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

Optie Fax 12

Omgeving

Stroomverbruik

Opties

Geïntegreerd

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

Compatibiliteit

Super G3

Formaat origineel

max. A3

Modemsnelheid

33,6 kbps

Transmissiesnelheid

maximaal 3 seconden met JBIG

Compressiemethode

JBIG, MMR, MR, MH

Onder voorbehoud van wijzigingen aan apparatuur en samenstelling.

Scandichtheid

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

Afbeeldingen met optionele accessoires.

* Afhankelijk van gebruikersomstandigheden.
** Voor kopiëren, printen, scannen en faxen. *** optioneel

De systemen 2506ci en 3206ci voldoen aan de ENERGY STARnormen
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