2508ci / 3508ci
Het onmogelijke mogelijk maken.
U wilt uw productiviteit verhogen, uw processen stroomlijnen en het scannen van documenten beheren met
simpele oplossingen. Onze innovatieve multifunctionele systemen 2508ci en 3508ci helpen u om deze doelstellingen in een mum van tijd te bereiken. Deze systemen drukken af met snelheden van 25 en 35 pagina's per minuut in respectievelijk kleur en zwart-wit. Dankzij een brede selectie aan documentinvoer- en afwerkingsopties
kunt u uw multifunctioneel systeem eenvoudig aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. Ten slotte heeft u een reeks
digitale oplossingen beschikbaar om u te helpen de groeiende hoeveelheid gegevens op een gestructureerde en
betrouwbare manier te verwerken.
Uw Voordelen:
Meer aanpasbaar: hanteer een brede keuze aan papierformaten (A6R-SRA3) en
gewichten (52-300g/m²). Van de interne afwerkeenheid voor 500 vellen tot een
dual-scan met ultrasone sensor voor snel scannen: dit alles zodat u uw systeem
zo goed mogelijk kunt aanpassen aan uw bedrijfsprocessen. Bovendien ondersteunt het
systeem een verbeterde weergave van uw drukwerk en scans, wat bijdraagt in een eindresultaat zoals u het wenst.
Scannen heruitgevonden: Scan en bewaar al uw documenten eenvoudiger. Verhoogde snelheid en betrouwbaarheid van de scanfuncties. Dit is te
danken aan de mogelijkheid om meerdere vellen tegelijk te scannen een
aan het vernieuwde geïntegreerde moederbord die een quasi ononderbroken lezing
van het gescande document mogelijk maakt. Bovendien kunt u uw documenten automatisch rechtzetten en meerdere documenten tegelijk scannen met afzonderlijke
ontvangstbestanden. Uiteindelijk is de scanner autonoom, zodat hij zelfs kan worden gebruikt als zich in andere MFP-functies een systeemfout voordoet.

* optionele

Toegankelijker: Ergonomie en gebruiksgemak zijn erg belangrijk voor ons en
wij werken voortdurend aan de optimalisering ervan. Daarom heeft het kantelbare aanraakscherm een nieuwe gebruikersinterface die is geoptimaliseerd voor intuïtieve menu-navigatie. Verschillende geluidssignalen maken u attent op
de werking van het systeem. Led indicatoren geven aan wanneer documenten of faxen
zich in de taakscheider* bevinden. Met de gratis MyPanel-app kan u het systeem bedienen via uw smartphone.
Veiliger: Communicatie wordt veiliger dankzij de ondersteuning van het
TLS-netwerkencryptieprotocol versie 1.3. Een externe server die gebruik
maakt van het Syslog-protocol kan een controle uitvoeren op ongeoorloofde toegang of het lekken van vertrouwelijke informatie als gevolg van kwaadwillige
handelingen. We introduceren ook een nieuw encryptiesysteem om uw e-mails te
versleutelen en digitaal te ondertekenen. Bovendien is de grootte van de encryptiesleutels verhoogd van 1024 bits tot 4096 bits om het kraken ervan te bemoeilijken.
Ten slotte kan de onafhankelijke MFP na installatie automatisch het certificaat ophalen bij de certificeringsinstantie.
2508ci / 3508ci
Digitaal multifunctioneel kleurensysteem
Kopiëren / Printen / Scannen / Faxen A3

2508ci / 3508ci

Technische gegevens

Geluidsniveau

ALGEMEEN

Type

Kantoorapparaat

Functie

Kopiëren, printen, scannen, optie: faxen

3508ci : ong. 49.0 dB(A)/47.7 dB(A) in bedrijf
(kleuren-/ z/w), stand-bymodus: 31.3 dB(A)
(ISO 7779/9296)

Printtechnologie Laser-kleur en z/w
Origineel
formaat
Kopieer-/
printsnelheid

max. A3 op glasplaat
2508ci: max. 25 A4-pagina’s/min. en max. 12
A3-pagina’s/min. in kleur en z/w
3508ci: max. 35 A4-pagina’s/min. en max. 17
A3-pagina’s/min. in kleur en z/w

1e pagina

Kleur: 9,2/8,5 seconden*,

(Printen/
Kopiëren)

z/w: 7,0/ 6,4 seconden* (2508ci),
Kleur: 7,7/7,0 seconden*,
z/w: 5,9/5,3 seconden* (3508ci)

Opwarmtijd
18 seconden
Kopieerresolutie 600 x 600 dpi
Grijswaarden
Papierinvoer

256
2 x universele cassettes met 500 vellen
(cassette 1: A6R-A4, cassette 2: A6R-SRA3

Veiligheid

SRA3 en banner alleen voor printen
Universele cassette 52-300 g/m²,
multi-bypass 52-300 g/m²,
duplex 64-256 g/m²

Papieruitvoer
Systeemgeheugen
Continu kopiëren
Zoomfunctie
Functies

500 A4-vellen
4 Go RAM, 32 Go SSD/optionnel : 320 Go or 1 To
HDD**
1-9 999 kopieën
25 %-400 % in stappen van 1%
Instelbaar kleurenaanraakscherm (10,1 inch),
duplex, 1 000 managementcodes, blanco
pagina’s overslaan, bewegingssensor,
encryptie/overschrijven van gegevens op
harde schijf (Data Security Kit), Secure Boot,
Run Time Integrity Check, Trusted Plateform
Modul (TPM), S/MIME enz.

AFMETINGEN/GEWICHT
Afmetingen
Gewicht

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

A6R-SRA3

Netwerkprotocollen
Besturingssystemen

TCP/IP, Net BEUI

Emulaties

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE IIc

Functies

IDirect printen van USB, direct printen van
PDF/XPS, super-resolution imaging, SNMPv3,
printen van e-mails, privé printen, EcoPrint,
printen van barcodes, Mobile Print (Android/
iOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct***

Netspanning

220/240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik

ong. 1,750 W max., ong. 425/520 W in bedrijf
(2508ci/3508ci), ong. 40 W in stand-by, ong. 0.5
W in slaapmodus, TEC-waarde: 0.31/0.44 KWh/
week (2508ci/3508ci)

1 000 nummers
500 nummers
Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019
Stuurprogramma netwerkfax, laatste nummer
automatisch opnieuw kiezen, vertraagd
verzenden, max. 2 faxopties voor gelijktijdig
verzenden en ontvangen

OPTIES

Originele feeder

DP-7140 documentverwerker met automatische omkeerfunctie (A5R-A3, capaciteit:
50 A4-vellen, papiergewicht 45-160 g/m²),
DP-7150 documentverwerker met automatische omkeerfunctie (A6R-A3, capaciteit: 140
A4-vellen, papiergewicht 35-160 g/m²), DP7160 documentverwerker met dubbelzijdige
scanner in één werkgang (A6R-A3, capaciteit:
320 A4-vellen, papiergewicht 35-220 g/m²),
DP-7170 documentverwerker met dubbelzijdige scanner in één werkgang en detectie
multi-invoer (A6R-A3, capaciteit: 320 A4-vellen,
papiergewicht 35-220 g/m²)

Afdekplaat

Afdekplaat type E (als er geen documentverwerker is geïnstalleerd)

Finisher

DF-7100 Interne finisher (capaciteit: 500
A4-vellen, nieten max. 50 A4-vellen), DF-7120
(capaciteit: 1 000 A4-vellen, nieten max. 50 A4vellen), DF-7140 (capaciteit: 4 200 A4-vellen,
nieten max. 65 A4-vellen), PH-7120 perforator
voor DF-7100, PH-7C perforator voor DF7120/7140, BF-730 brochuremodule voor
DF-7140 (max. 20 vellen inbinden en plooien
A4/A3, drievoudig plooien max. 5 A4-vellen),
MT-730 (B) multilade voor DF-7140

600 x 600 dpi, max 1,200 x 1,200 dpi
ARM A53 1.6GHz
USB 3.0, USB-Host(4), Gigabit-Ethernet
(10/100/1000BaseTX), SD-kaartsleuf

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9

SCANSYSTEEM

Scantype

CCD kleur en z/w

Scanformaat

max. A3

Scansnelheid

max. 100 (simplex) of 200 (duplex) A4originelen/min in kleur en z/w met DP-7170
(300 dpi)

Takenscheider

JS-7100 (100 vellen, 52-300 g/m², A6R -SRA3),
JS-7110 interne schuiflade (250 vellen, 52-300
g/m², A6R - SRA3)

Scanresolutie
Scanmodus

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Papierinvoer

Bestandstypes

TIFF, PDF, PDF/A, sterk gecomprimeerde PDF,
versleutelde PDF, JPEG, XPS, Open XPS

PF-7140 (2 x univrsele cassettes met 500 vellen
[A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x grote cassettes met 1
500 vellen [A4]), PF-7120 (grote cassettes met 3
000 vellen [A4], deck opzij)

Andere opties

Scan-uitbreidingskit (A), internetfaxkit (A),
Kaartverificatieset (B), Toetsenbordhouder 10,
Banner Gids 10, UG-33 ThinPrint® kit, UG-34
Emulatie optiekit, IB-50 Gigabit Ethernetkaart,
WLAN IB-51 kaart (IEEE802.11/b/g/n), WLAN
IB-37 kaart (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi
direct), DT-730 (B) Documentlade, numeriek
toetenbord NK-7120 (10 toetsen), stand nr. 81,
D-15 (320 GB HDD**), HD-16 (1 TB HDD**)

Foto, tekst, foto/tekst, geoptimaliseerd
voor OCR

Interface
10/100/1000BaseTX
Netwerkprotocol TCP/IP
Besturingssystemen
Functies

ong. 90 kg

OMGEVING

In systeem ingebouwd

Printformaat
Printresolutie
Processor
Interfaces

(A6R-SRA3, banner [305 x 1,219 mm]),

Eén enkele toets
Groepverzending
Besturingssystemen
Functies

GS/TÜV, CE

PRINTSYSTEEM

Type

[320 x 450 mm]), 150 vellen multi-bypass

Papiergewicht

2508ci : ong. 48.0 dB(A)/47.3 dB(A) in bedrijf
(kleuren-/ z/w), stand-bymodus: 31.4 dB(A)
(ISO 7779/9296)

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scannen naar SMB, scannen naar e-mail,
scannen naar FTP, scannen naar USB, TWAINscan, WIA-scan, SMTP-authenticatie, LDAP,
Multiple Cropping

OPTIONEEL FAXSYSTEEM 12

Compatibiliteit

Super G3

Oorspronkelijk
formaat
Modemsnelheid
Transmissiesnelhei
Compressiemethode

* Afhankelijk van bedrijfsomstandigheden

max. A3

** Voor kopiëren, printen, scannen, faxen

Faxresolutie

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

Faxgeheugen
Verkorte kiesnummers

170 MB

***optioneel

33.6 kbps
3 seconden of minder met JBIG
JBIG, MMR, MR, MH

2 000 nummers

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Modellen afgebeeld met optionele accessoires.
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TA Triumph-Adler is dé specialist in documentmanagement voor professionals. We bekijken per
geval wat de klant nodig heeft en bieden bijzonder efficiënte oplossingen voor de productie van
documenten ‒ zowel in gedrukte als elektronische vorm ‒ en de bijbehorende klantenservice.
Telkens professionele gebruikers documenten beheren, printen, kopiëren, faxen, presenteren
of archiveren, zijn concepten en oplossingen van TA Triumph-Adler de eerste keuze. Dankzij
onze innovatieve systemen krijgen onze klanten toegang tot bijzonder kostenbesparende
technologieën. TA Triumph-Adler en het logo van TA Triumph-Adler zijn gedeponeerde
handelsmerken van TA Triumph-Adler GmbH. Alle andere handelsmerken zijn geregistreerde
handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

