P-4531DN / P-5031DN / P-5531DN

Omdat efficiency topprioriteit krijgt: bij
uw dagelijkse kantoorwerkzaamheden en
het milieu.
Dankzij de kortere opwarmtijd zijn de systemen P-4531DN, P-5031DN en P-5531DN snel klaar voor gebruik: u kunt
uw eerste afdrukopdracht al na een paar seconden starten. Met een snelheid van 45 tot 55 pagina's A4 per minuut
voldoen deze zwart-witprinters geheel aan de eisen voor efficiency en de organisatie van uw dagelijkse
werkzaamheden. Daarnaast presteren deze professionele printers ook beter op het gebied van milieu-efficiëntie. De
optimale verbruiksindicaties zorgen voor een betere energie-efficiëntie binnen uw organisatie waardoor u bespaart
op verbruiksartikelen en het milieu beschermt. Onze printsystemen kunnen snel worden geïntegreerd in uw eigen
worklflow. De gebruikersinterface is duidelijk en logisch van opzet, wat de bediening en het gebruiksgemak
vereenvoudigt.

De voordelen voor u:
Flexibiliteit en productiviteit: Ondersteuning voor
verschillende papierformaten (van A6 tot A4), een grote
papiercapaciteit (tot 2.600 vel*) en een breed scala aan
gramgewichten (van 60 tot 220 g/m2). Houd altijd de controle!
Optimale
aansluitmogelijkheden:
De
vele
verbindingsopties (LAN- of Wireless LAN-kaart, USB
2.0-poort of IEEE 1284*) zorgen ervoor dat de
printsystemen snel in uw werkomgeving kunnen worden
geïntegreerd.
Grote geheugencapaciteit: Met de optionele harde schijf
(32 of 128 GB) kunnen grote hoeveelheden data worden
opgeslagen en worden uw afdrukopdrachten in een
indrukwekkende tempo verwerkt, zonder het netwerk te belasten.
De systemen ondersteunen SD-kaarten* met een capaciteit tot 32
GB en bieden een indrukwekkend werkgeheugen (RAM) dat tot 2
GB* kan worden uitgebreid.

* optioneel

Modern beveiligingsbeleid: De optionele Data Security
Kit (E) en de ondersteuning voor verschillende
beveiligingsprotocollen garanderen bescherming van uw
gegevens. U kunt zich met een gerust hart op uw kerntaken
richten!
Zuinige werking: De systemen worden gekenmerkt door
een laag stroomverbruik en een stille werking. Werk
zuinig en in alle rust!

P-4531DN / P-5031DN / P-5531DN
A4 zwart-witprinter

P-4531DN / P-5031DN / P-5531DN
Technische specificaties
Algemeen
Type

Kantoormachine

Functies

Printen

Afdruktechnologie

Zwart-witlaser

Afdrukformaat

max. A4

Afdruksnelheid

P-4531DN:
tot 45 pagina's A4/min,
dubbelzijdig: tot 32 pagina's A4/min

Emulaties

PCL6 (PCL5e, XL), KPDL (PostScript 3
compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer,
IBM Proprinter, XPS, Open XPS

Functies

Duplex, 100 ID-codes, printen
vanaf USB, beveiligd printen, barcodes
printen, Google Cloud Print

1e pagina

Afmetingen

P-5531DN: 6,6 seconden*
Opwarmtijd

Gewicht

Certificering

P-4531DN:
± 14,5 kg

Opties

P-4531DN: 15 seconden*

Stroomvoorziening 220/240 VAC, 50/60 Hz

P-5031DN: 20 seconden*

Stroomverbruik

P-5531DN: 25 seconden*
Afdrukresolutie

1.200 x 1.200 dpi

Grijsschaal

256

Papiertoevoer

1 universele lade voor 500 vel (A6R-A4)**,
multi-bypass 100 vel (A6R-A4)

Gramgewicht

Universele lade 60-120 g/m², multi-bypass
60-220 g/m², duplex 60-120 g/m²

Papieruitvoer

P-4531DN:
250 vel A4
P-5031DN/P-5531DN:
500 vel A4

Geheugen

512 MB RAM, (max. 2 GB RAM)

CPU

Cortex-A9 / 1200 MHz

Interfaces

USB 2.0, 10/100/1000BaseTx,
USB-Host (2), SD-slot

Netwerkprotocol

TCP/IP, NetBEUI

P-5531DN:
± 54,7 dB(A) in werking, ± 27,1 dB(A) in
stand-by (ISO 7779/9296)

P-5031DN/P-5531DN:
320 x 380 x 410 mm (H x B x D)

Omgeving

P-4531DN:
± 1.218 W max., ± 594 W in werking, ± 10
W in stand-by, ± 0,9 W in slaapstand,
TEC-waarde: 2,16 kWh/week
P-5031DN:
± 1.222 W max., ± 636 W in werking, ± 11
W in stand-by, ± 0,9 W in slaapstand,
TEC-waarde: 2,41 kWh/week
P-5531DN:
± 1.238 W max., ± 675 W in werking, ± 11
W in stand-by, ± 0,9 W in slaapstand,
TEC-waarde: 2,74 kWh/week

P-4531DN:
± 52,8 dB(A) in werking, ± 27,1 dB(A) in
stand-by (ISO 7779/9296)
P-5031DN:
± 53,2 dB(A) in werking, ± 26,9 dB(A) in
stand-by (ISO 7779/9296)

P-4531DN:
285 x 380 x 410 mm (H x B x D)

P-5031DN/P-5531DN:
± 15,5 kg

P-4531DN: 5,9 seconden*
P-5031DN: 6,2 seconden*

Geluidsniveau

Afmetingen/Gewicht

P-5031DN:
tot 50 pagina's A4/min,
dubbelzijdig: tot 36 pagina's A4/min
P-5531DN:
tot 55 pagina's A4/min,
dubbelzijdig: tot 39,5 pagina's A4/min

Omgeving

GS/TÜV, CE

Papiertoevoer

max. 4 x PF-320 (universele lade voor
500 vel [A5R-A4, 60-120 g/m²]), max. 1 x
PF-3100 (lade groot formaat voor 2.000 vel
[A5R-A4, 60-220 g/m²])

Papieruitvoer

max. 1 x PT-320 (1 x 250 vel uitvoerlade,
behalve P-4531DN)

Diversen

Data Security Kit (E), Card authentication
kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, IB-32 B IEEE
1284, IB-50 Gigabit Ethernet Card, IB-36
/ IB-51 Wireless LAN-interface, HD-6
SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), houten
onderzetkast nº 67

* Afhankelijk van gebruikersomstandigheden.
**P-4531DN : tot formaat A5R
Onder voorbehoud van wijzigingen aan apparatuur en samenstelling.
Afbeeldingen met optionele accessoires.
De systemen P-4531DN, P-5031DN en P-5531DN voldoen aan de
ENERGY STAR-normen

Algemeen
Besturingssystemen

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

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

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.
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