
4505ci / 5505ci

Snelheid + Kleur  = gegarandeerd 
overtuigende resultaten.
Wilt u een goede indruk maken? Met de nieuwe MFP A3 kleur 4505ci en 5505ci krijgt u verbluffende resultaten in een 
recordtijd. Maak gebruik van de talrijke afdruk-, scan- (ook op afstand via de Wi-Fi) - kopieer- en faxopties*. Boven-
dien beschermt u uw documenten tegen niet-gemachtigde toegang.    

De afwerkingseenheden en softwarefuncties in optie laten u toe uw werkcomfort te optimaliseren en te genieten 
van een ultrapersoonlijke oplossing die precies beantwoordt aan uw eigen behoeften. Maak uw communicatie 
schitterend!          

Uw voordelen :

Een positief visueel effect: verbeter uw communicatie en on-
derscheid u met schitterende kleurdocumenten.

Scoor punten bij uw klanten en partners met  
ongeëvenaarde afdrukken en kopieën. Kies voor productiviteit en 
betrouwbaarheid, ook voor uw grote afdrukvolumes. De  
gelijkvormigheid van de kleurzones, het gebruik van verschillende 
kleurtabellen en de Fiery® controller* garanderen u een  
beduidend hogere kleurenkwaliteit.

Slim beheer van papier: geniet van een grote flexibiliteit 
voor uw grote oplages, dankzij een papiercapaciteit die tot 
7 650 vellen kan gaan, met 8 toevoerkanalen voor verschil-

lende soorten papier. Print tussenbladen, speciale formaten tot 
A3+, banners, gewicht tot 300g/m2. Maak in een handomdraai 
kwalitatieve professionele brochures of geplooide brieven dankzij 
de polyvalente afwerkmodule.          

Snelle creatie van documenten: heel korte opwarmtijd en 
afdruk van de eerste kopie in 5,1/4,7 seconden 
(4505ci/5505ci), afdruksnelheid tot 50 pagina‘s A4/minuut 

(5505ci) en 100 % productiviteit in recto verso modus: allemaal 
troeven die snelle en betrouwbare resultaten garanderen. De  
document feeder met dubbelzijdige scanner laat u toe uw  
originelen recto verso te scannen in één passage, zonder ze om te 
draaien, met een snelheid tot 160 pagina‘s/minuut.    

Functionaliteiten op maat: verschillende oplossingen in 
optie inzake scannen, productiviteit, beveiliging of archive-
ring kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd in uw MFP via de 

HyPAS interface - alles perfect in overeenstemming met uw behoeften. 
Optimaliseer uw processen door indexeerbare documenten* te creëren of 
door de functie Follow-me-Printing op het netwerk te gebruiken. 4505ci / 5505ci

Kleuren multifunctionals
Kopiëren / Printen / Scannen / Faxen
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TA Triumph-Adler is DE specialist in document management voor professionals. Wij bestuderen de specifieke behoeften 

van elke klant om de juiste oplossingen voor te stellen i.v.m. het efficiënt produceren, printen en digitaliseren van do-

cumenten. Dit ondersteund door een uitgebreide service na-verkoop. De door TA Triumph-Adler ontwikkelde producten 

en oplossingen zijn steeds van de hoogste kwaliteit, of het nu gaat over het optimaliseren van processen, document 

management, printen, kopiëren, faxen, presentatie of archivering van professionele documenten. Dankzij onze innovatieve 

systemen laten wij ons cliënteel profiteren van betaalbare technologie. Ta Triumph-Adler en het logo van TA-Triumph-

Adler zijn geregistreerde merken van TA Triumph-Adler Gmbh. Alle andere merken zijn merken geregistreerd door hun 

respectievelijke eigenaars.
 

4505ci / 5505ci 
Technische Kenmerken

TA Triumph-Adler

Algemeen

Type Desk Top

Functies kopieën, printer, scannen, in optie: faxen 

Afdruktechnologie Laser kleur en z/w

Origineel formaat max. A3 via glasplaat

Kopie/afdruk 
snelheid 

4505ci: max. 45 pag. A4/min. en max.  
22 pag. A3/min. in kleur en z/w

5505ci: max 50 pag A4/min. en max. 25 
pag. A3/min. in kleur en max. 55 pag. A4/
min. en max. 27 pag A3/min. in z/w

Afdruk 1st kopie kleur: 5,1/6,6 seconden*,  
z/w: 3,9/5,4 seconden* (4505ci)

kleur: 4,7/6,2 seconden*,  
z/w: 3,4/4,9 seconden* (5505ci)

Opwarming 30 seconden

Kopie resolutie 600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi level

Grijsschaal 256

Papier toevoer 2 universele lade van 500 vellen (A5R-A3+ 
[max. 305 x 457 mm]), 
multi-bypass 150 vellen (A6R-A3+, banner 
[305 x 1 219 mm])

Papier gewicht universele lades 60-220 g/m², 
multi-bypass 60-300 g/m², recto verso 
60-256 g/m²      

Papier uitvoer 250 vellen A4

Geheugen systeem 3,5 GB RAM, min. 160 GB harde schijf**

Voorselectie 
kopieën

1-999 kopieën

Zoom 25%-400% in stappen van 1%

Functies Touch screen, recto verso eenheid,         1 
000 persoonlijkcodes, multi-taken controller, 
printen/scannen naar USB,  color 
optimiser,enz..          

Afmeting/Gewicht 

Afmetingen 747 x 648 x 767 mm (H x B x D)

Gewicht circa. 114 kg

Milieu 

Voedingsbron 220/240 V, 50/60 Hz

Verbruik ong. 1 800 W max., ong. 1 030 W 
(4505ci)/1 140 W (5505ci) tijdens werking, 
ong. 200 W in stand-by modus, ong. 10,7 
W in stilstand modus 

Certificering GS/TÜV, CE

Printing systeem

Type geïntegreerde

Afdrukformaats A6R-A3+

Afdrukresolutie 600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi level

Processor Freescale QorlQ P1022 (Dual Core) 1 067 
MHz

Interfaces USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, 
CF-Slot

Netwerk-              
Protocollen 

TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk

Besturings-          
systemen

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell 
NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4

Emulaties PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible Post-
Script 3), XPS, PRESCRIBE IIc

Functies Rechtstreekse afdruk van PDF, e-mail af-
drukken, beveiligd afdrukken, en barcodes 
afdrukken    

Scan systeem    

Technologie CCD kleur en z/w

Formaat max. A3

Snelheid max. 80/160 origineel A4/min. (recto& 
recto/verso) in keur:max 50/80 origineel en 
z/w met DP-772    (300 dpi)

Resolutie 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modus foto, tekst, foto/tekst, OCR

Bestand formaat TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Interface 10/100/1000BaseTX

Netwerk protocol TCP/IP

Besturing-            
Systemen

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

Functies Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, 
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan 
(Windows Vista, Windows 7/8, Server 2008 
R2/2012), authentification SMTP, LDAP, 
gezipt PDF en versleuteld PDF bij scannen

Fax systeem  (W) B

Compatibiliteit Super G3

Origineel formaat max. A3

Modem snelheid 33,6 kbps

Transmissie-
snelheid

3 seconden of minder met  JBIG

Compressie modus JBIG, MMR, MR, MH

Fax resolutie Normaal (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 
dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine 
(400 x 400 dpi)

Geheugen 12 MB (max. 120 MB)

Faxnummer 2 000 nummer

Sneltoets 1 000 nummer

Verzendgroep 500 nummer

Besturings-sytemen Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Functies Netwerkfax, automatisch vorming van het 
laatste nummer,uitgestelde verzending, 
max. 2 faxopties om gelijktijdig faxen te 
versturen en te ontvangen   

Opties

Automatisch invoer 
van documenten

DP-770 (B) met scannen recto verso 
(A5R-A3, capaciteit  100 vellen A4, gewicht 
papier 45-160 g/m²), DP-772 met scannen 
recto verso in één stap  (A6R-A3, capaciteit 
175 vellen A4, gewitch papier 35-220 g/m² 
[A5R-A3]        )

Deksel Platen cover  type E (indien er geen  
document feeder is geïnstalleerd )

Finisher DF-770 (C) interne finisher (capaciteit :  
1 000 vellen A4, bundeling max. 50 vellen 
A4), DF-790 (C) (capaciteit : 4 000 vellen 
A4, bundeling max. 65 vellen A4), PH-7C 
perforatie-eenheid voor DF-770 (C)/790 
(C), BF-730 vouw-module  voor brochure 
voor  DF-790 (C) (nieten max. 16 vellen 
A4/A3, in drie geplooid max 5 vellen A4), 
MT-730 (B) mailbox voor DF-790 (C)

Taken scheider JS-732 (intern): 100 vellen 
JS-731 (rechtezijde): 70 vellen               

Papier toevoer max 2 x PF-730 (B) (2 universele lades van 
500 vellen [A5R-A3+]), max 2 x PF-740 (B) 
(groot formaat lade van 2 x 1 500 feuilles 
[A4]), PF-780 (universele lade van 500 
vellen, noodzakelijk indien 2 x PF-730(B) of 
PF-740 (B) zijn geinstaleerd, PF-770 (groot 
formaat lade van  3 000 vellen [A4])    

Divers Scan Extension Kit (A), Data Security Kit 
(E), Internet Fax Kit (A), Printed Document 
Guard Kit (B), Card Authentication Kit (B), 
Card Reader Holder (E), Keyboard Holder 
(B), Banner Guide (A), UG-33 ThinPrint® Kit, 
UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit 
Ethernet Card, IB-51 WLAN Card, DT-730 
(B) werkblade, houten meubel nr 63,  Fiery 
controller® (Printing System 13)

*Naargelang werkingsomstandigheden.

**Voor kopie,print,scan en fax.

Onder voorbehoud van wijzigingen aan  uitrusting en bouw.

Illustraties met toebehoren in optie.

De systemen 4505ci en 5505ci zijn goedgekeurd aan   ENERGY 
STAR normen.


