P-C2650DW

Opmerkelijk discreet.
Op kantoor heeft u vaak kwalitatief hoogwaardige kleurenprints nodig. Is er niet veel ruimte beschikbaar, maar wilt
u toch een ultraflexibele printer die binnen uw infrastructuur past? Dan is de P-C2650DW kleurenprinter er speciaal
voor u! Deze compacte printer past in elke kantooromgeving. De printer kan in een handomdraai worden
aangesloten op een lokaal netwerk of op het wifi-netwerk op kantoor en staat in no time klaar voor alle gebruikers
en kan al hun projecten aan. Naast het gemak van een intuïtieve bediening, zult u ook onder de indruk zijn als u de
eerste afdrukresultaten in hoge resolutie uit de printer ziet komen.

De voordelen voor u:
Pure efficiency: door de korte opwarmtijd en de afdruksnelheid van
26 A4-pagina's per minuut worden uw kleurenprints snel uitgevoerd
en zijn ook nog eens van buitengewone kwaliteit. En als de
kleurentoner plotseling op is, heeft dit geen invloed op de productiviteit:
de printer blijft de opdracht afdrukken en levert nog tot 30 pagina's in
zwart-wit, wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert. Het P-C2650DWsysteem scoort ook punten voor mobiliteit: met de gratis TA Mobile Print
app hebben mobiele gebruikers toegang tot het systeem vanaf hun
smartphone of tablet en kunnen ze de door hen geselecteerde documenten
op afstand printen.
Kwaliteit verzekerd: het systeem print documenten in uitzonderlijk
scherpe kleuren dankzij de hoge printresolutie van 1200 x 1200 dpi.
Ambitieuze projecten zoals grafische afbeeldingen of dunne lijntjes
vormen geen enkel probleem voor de P-C2650DW-printer. Letters worden
haarscherp geprint en afbeeldingen uiterst gedetailleerd: bijna niet te
geloven ... Met deze kwaliteit zijn uw afdrukken de finishing touch van uw
werk.
Aanpassingsvermogen: Naast de Gigabit Ethernet-interface, heeft
de P-C2650DW-printer ook standaard een wifi-interface. Beide
interfaces waarborgen een naadloze integratie van het systeem
binnen alle infrastructuren. Door de wifi-functie kan de printer op elke
locatie met wifi worden neergezet. Daarmee voorkomt u een wirwar aan
kabels en dat schept orde op kantoor.
Discreet: de P-C2650DW-printer is uiterst compact en kan overal
worden neergezet zonder ook maar iemand in de weg te staan. En
dat is gunstig voor uw werkplek, want het bureau kan nu worden
gebruikt waar het voor bedoeld is: uw werk. Om het allemaal nog beter te
maken, valt de P-C2650DW-printer nauwelijks op, zelfs als de printer op
volle capaciteit werkt, dankzij de technologie en het revolutionaire
ontwerp. Mocht u toch nog last hebben van het geluid, dan kunt u met één
druk op de knop de ‘Stille modus’ inschakelen. Tot slot scoort de
P-C2650DW-printer vanwege het lage stroomverbruik uitstekend op het
gebied van milieu en winstgevendheid.

P-C2650DW
Kleurenprinter / A4

P-C2650DW
Technische specificaties
Algemeen

Algemeen

Type

Kantoormachine

Functies

Printen

Afdruktechnologie

Kleurenlaser en zwart-wit

Afdrukformaat
Afdruksnelheid

Omgeving

Interfaces

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

Netwerkprotocol

TCP/IP, NetBEUI

max. A4

Besturingssystemen

tot 26 pagina's A4/min in kleuren en
zwart-wit,
dubbelzijdig: tot 13 pagina's A4/min in kleur
en zwart-wit

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

Emulaties

PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3
compatible), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS,
Open XPS

1e pagina

Kleur: 10,5 seconden*,
zwart-wit: 9,5 seconden*

Functies

Opwarmtijd

29 seconden*

Afdrukresolutie

600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi
(geïnterpoleerd),
1.200 x 1.200 dpi (verlaagde snelheid)

Kleur-optimizer, printen vanaf USB, e-mail
printen, beveiligd printen, stille modus
(halve snelheid), barcodes printen, Mobile
Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google
Cloud Print, Wi-Fi Direct®

Grijsschaal

256

Papiertoevoer

1 universele lade voor 250 vel (A6R-A4),
multi-bypass 50 vel (A6R-A4)

Gramgewicht

Universele lade 60-163 g/m², multi-bypass
60-220 g/m²,
duplex 60-120 g/m²

Papieruitvoer

150 vel A4

Geheugen

512 MB RAM

CPU

Cortex-A9 / 800 MHz

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

Stroomvoorziening 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik

± 1.063 W max., ± 375 W in werking, ± 33
W in stand-by, ± 0,9 W in slaapstand,
TEC-waarde: 0,92 kWh/week

Geluidsniveau

± 47,4 dB(A) in werking, in stand-by: niet te
detecteren (ISO 7779/9296)

Certificering

GS/TÜV, CE

Opties
Papiertoevoer

max. 1 x PF-5110 (1 universele lade
voor 250 vel [A6R-A4, 60-163 g/m²])

Diversen

Card Authentication Kit (B), UG-33
ThinPrint® kit, houten onderzetkast nº 77

Afmetingen/Gewicht
Afmetingen

329 x 410 x 410 mm (H x B x D)

Gewicht

± 21 kg

* Afhankelijk van gebruikersomstandigheden.
Onder voorbehoud van wijzigingen aan apparatuur en samenstelling.
Afbeeldingen met optionele accessoires.
Het systeem P-C2650DW voldoet aan de ENERGY STAR-normen.

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.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
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