P-4025w MFP

Wilt u tijd besparen?
Kies dan één van onze printplatformen!
Zoals zo vaak op kantoor is het plotseling erg druk of moeten er allerlei taken tegelijk worden uitgevoerd ... Vreest
u dat het allemaal niet gaat lukken? Dan is het tijd voor een P-4025w MFP A4-zwart-witprintsysteem! Dit systeem
print, kopieert en scant snel, levert werk van uitzonderlijke kwaliteit en kan zelfs via wifi verbinding maken met het
netwerk of een mobiel apparaat. En ondanks een indrukwekkend aantal functies blijft dit systeem uiterst simpel in
gebruik!

De voordelen voor u:
Een razend werktempo: het compacte multifunctionele systeem
P-4025w MFP werkt uiterst efficiënt en kan tot 40 pagina’s A4 per
minuut printen en kopiëren. De standaard document feeder met Dual
Scan-functie kan daarnaast tot 40 pagina's zwart-wit en 23 pagina's kleur per
minuut scannen. De voor- en achterkant van kleine documenten, zoals
doktersrecepten of formulieren op A6R-formaat, kunnen ook automatisch
worden verwerkt. U bent dus verzekerd van een snelle verwerking en een
getrouwe weergave van het origineel!
Kwaliteit komt tot leven: dit nieuwe systeem blinkt niet alleen uit door
de ongelofelijke afdrukresolutie van maximaal 1.200 x 1.200 dpi en de
grote papiercapaciteit tot 800 vel, maar ook door de diverse functies
voor beveiliging zoals ‘Privé-afdrukken’ of gebruikersverificatie via een
wachtwoord of een optionele kaartlezer.
Op-en-top mobiel: u kunt op elk gewenst moment toegang krijgen tot
de print- en scanfuncties, zelfs als u niet op kantoor bent. U maakt
simpelweg gebruik van onze gratis app TA Mobile Print vanaf een
mobiel apparaat. Met Apple AirPrint en Google Cloud Print kan het systeem ook
worden aangestuurd om op afstand afdruktaken uit te voeren. Deze P-4025w
MFP heeft bovendien een wifi-interface en een Fax Super G3-kaart.
Tal van functies: dit systeem maakt uw dagelijkse werk op kantoor
eenvoudiger, waardoor u kostbare tijd bespaart en tegelijkertijd het
milieu beschermt. Met de functie ‘Blanco pagina's verwijderen’ worden
lege pagina's er bijvoorbeeld automatisch uitgehaald: u bespaart tijd en geld. De
functie ‘continue scan’ houdt in dat er meer dan 50 pagina's in één doorvoer
kunnen worden verwerkt, wat de duur van de werkprocessen aanzienlijk verkort.
Schakel tot slot de stille modus in voor stilte en rust op kantoor. Geluidsoverlast
van het systeem in werking wordt zo aanzienlijk verminderd. Om maar een paar
functies van dit veelzijdige systeem te noemen!

P-4025w MFP
Zwart-witmultifunctional
Kopiëren / Printen / Scannen / Faxen
A4

P-4025w MFP
Technische specificaties
Algemeen
Type

Kantoormachine

Printfuncties

Functies

Kopiëren, printen, scannen, faxen

Type

Geïntegreerd

Afdruktechnologie

Zwart-witlaser

Afdrukformaat

A6R-A4

Formaat origineel

max. A4 via glasplaat

Afdrukresolutie

1.200 x 1.200 dpi

Document feeder

50 vel A4 (standaard, A6R-A4), 50-160 g/m²
(met dubbelzijdig scannen in één doorvoer)

CPU

Cortex-A9, 800 MHz

Afdruk-/
kopieersnelheid

tot 40 pagina's A4/min,
dubbelzijdig: tot 20 pagina's A4/min,

Interfaces

USB 2.0, 10/100/1000BaseTx, USB-Host,
SD-slot, Wi-Fi

1e pagina
(kopiëren/printen)

6,4 seconden*

Opwarmtijd

17 seconden

Kopieerresolutie

600 x 600 dpi

Grijsschaal

256

Papiertoevoer

1 universele lade voor 250 vel (A6R-A4),
multi-bypass 100 vel (A6R-A4 [min. 70 x
148 mm, max. 216 x 356 mm])

Netwerkprotocol

TCP/IP, NetBEUI

Besturingssystemen

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

Emulaties

PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3
compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer,
IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7,
XPS, Open XPS

Functies

Printen vanaf USB, e-mail printen, PDF
Direct Print, beveiligd printen, barcodes
printen, WSD/internet printen, Mobile Print
(Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud
Print, Wi-Fi Direct®

Gramgewicht

Universele lade 60-163 g/m², multi-bypass
60-220 g/m², duplex 60-163 g/m²

Papieruitvoer

150 vel A4

Geheugen

512 MB RAM, max. 1.536 MB RAM

Multi-afdrukken

1-999 kopieën

Scanfuncties

Zoombereik

25%-400% in stappen van 1%

Scantechnologie

CIS kleur en zwart-wit

Functies

Duplexeenheid, takenbeheer, ID-kaart
kopiëren, continue scan, blanco pagina's
verwijderen, functies 2-in-1 en 4-in-1, stille
modus (halve snelheid), 100 ID-codes

Scanformaat

max. A4

Scansnelheid

zwart-wit: tot 40/32 A4-origineel/min,
kleur: tot 23/16 A4-origineel/min
in 300 dpi (simplex/duplex)

Scanresolutie

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Origineelherkenning Foto, tekst, foto+tekst, OCR

Afmetingen

437 x 417 x 412 mm (H x B x D)

Bestandstype

Gewicht

± 19 kg

TIFF, JPEG, PDF, PDF hoge compressie,
PDF/A-1, XPS

Interfaces

10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Netwerkprotocol

TCP/IP

Besturingssystemen

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

Functies

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

Stroomvoorziening 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik

JBIG, MMR, MR, MH

Faxresolutie

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

Faxgeheugen

3,5 MB beeldgeheugen

Sneltoetsen

200 nummers

One-touch-toetsen

22 nummers

Verzendgroep

50 nummers

Besturingssystemen

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

Functies

Netwerkfaxen, laatst gekozen nummer
opnieuw kiezen, verzenden uitstellen

Opties
Papiertoevoer

max. 2 x PF-1100 (universele lade voor 250
vel [DIN A6R-A4, 60-163 g/m²])

Diversen

Card Authentication Kit (B), UG-33
ThinPrint® kit, houten onderzetkast nº 78

* Afhankelijk van gebruikersomstandigheden.

Afmetingen/Gewicht

Omgeving

Compressiemethode

± 990 W max., ± 661 W in werking, ± 21 W
in stand-by, ± 1 W in slaapstand,
TEC-waarde: 1,661 kWh/week

Onder voorbehoud van wijzigingen aan apparatuur en
samenstelling.
Afbeeldingen met optionele accessoires.
Het systeem P-4025w MFP voldoet aan de ENERGY STARnormen.

Fax

Omgeving
Geluidsniveau

± 48,3 dB(A) in werking, stand-by: niet
meetbaar (DIN/ISO 7779/9296)

Certificering

GS/TÜV, CE

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

Compatibiliteit

Super G3

Formaat origineel

max. A4

Modemsnelheid

33,6 kbps

Transmissiesnelheid

maximaal 3 seconden met JBIG

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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