
352ci 
Een volledig kantoor in een multifunctional.  

Neem voor eens en voor altijd afscheid van tijdrovende en vervelende kantoortaken! Onze A4 kleurenmultifunc-
tional 352ci biedt de ideale ondersteuning. Deze MFP voldoet aan de nieuwste normen en het grote aanraak-
scherm biedt een revolutionaire gebruiksvriendelijkheid. Met 35 vellen per minuut is deze MFP niet alleen onge-
looflijk productief, de multifunctional maakt bovendien verbinding via NFC of wifi* en creëert zoekbestanden 
om snel gearchiveerde gegevens op te kunnen halen. En alsof dat nog niet genoeg is, beschikt u ook over uitge-
breide professionele afwerkingsmogelijkheden.

Uw voordelen :

Zeer functioneel: Bij het scannen van grote hoeveelheden documen-Bij het scannen van grote hoeveelheden documen-
ten hebt u de keuze tussen verschillende documentinvoersystemen ten hebt u de keuze tussen verschillende documentinvoersystemen 
‒ van dubbelzijdig tot dual-scan met dubbele invoer- en nietjesdetec-‒ van dubbelzijdig tot dual-scan met dubbele invoer- en nietjesdetec-

tie. Deze laatste kan maximaal 270 documenten bevatten en tot 170 afbeel-tie. Deze laatste kan maximaal 270 documenten bevatten en tot 170 afbeel-
dingen per minuut scannen; beide zijden van een document kunnen in één dingen per minuut scannen; beide zijden van een document kunnen in één 
bewerking worden gescand. Uw documenten worden perfect bewaard zon-bewerking worden gescand. Uw documenten worden perfect bewaard zon-
der dat er gegevens verloren gaan en dit ondanks de snelheid waarmee de der dat er gegevens verloren gaan en dit ondanks de snelheid waarmee de 
multifunctional werkt.multifunctional werkt.
 

Sensationele flexibiliteit: De 352ci heeft een groot geheugen om 
efficiënt te kunnen multitasken. Dit biedt ook de mogelijkheid om 
individuele gebruikersgroepen aan te maken en veelgebruikte be-

standen en documenten op te slaan op de harde schijf van de multifunctio-
nal. Dit vermindert het netwerkverkeer aanzienlijk, omdat alles niet altijd 
opnieuw moeten worden verstuurd.

Absolute vertrouwelijkheid: Deze multifunctional biedt verschil-
lende beveiligingsfuncties om gevoelige gegevens te beveiligen. De 
Data Security Kit versleutelt en overschrijft uw gegevens op de harde 

schijf. Deze functie is standaard voorzien en wordt nog aangevuld met de 
Trusted Platform Module, zodat alleen de juiste gebruikers toegang hebben 
tot uw gegevens. De functie Veilig opstarten en de runtime-integriteitscont-
role analyseren ook voortdurend de authenticiteit en integriteit van uw soft-
ware.

Fenomenale kwaliteit: De afdrukresolutie van 1200 x 1200 dpi en 
de ondersteunde media zorgen ervoor dat deze multifunctionals 
voldoen aan de hoogste eisen. De MFP’s kunnen werken met papier-

formaten van A6R tot A4 en papiergewicht tot 220 g/m², vanuit vijf papierla-
den met een totale capaciteit van 3.100 vellen. De multi-lade maakt het mo-
gelijk om de uitvoer te sorteren op gebruiker of afdeling.  Drie finishers* met 
een eenvoudige bediening maken het mogelijk om documenten te nieten en 
perforeren.   
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352ci  
A4 digitale 
kleurenmultifunctional voor 
kopiëren/afdrukken/scannen/
faxen



ALGEMEEN
Type   Kantoorapparatuur

Functies   Kopiëren, afdrukken, scannen

Afdruktechnologie Laser, kleur en zwart-wit

Documentformaat Max.A4

Kopieer-/
afdruksnelheid

352ci: max. 35 A4-vellen/minuut, 
dubbelzijdig, max. 35 A4-vellen/minuut            
in kleur en zwart/wit

Eerste pagina 352ci: kleur: 6,5 seconden, zwart/wit: 5,5 
seconden (afdrukken)*, kleur: 7,3 
seconden, zwart/wit: 5,9 seconden 
(kopiëren)*

Voorverwarmen 24 secondes*

Kopieerresolutie max 600 x 600 dpi

Grijswaarden 256

Invoercapaciteit 1 universele lade 500 vellen 
(A6R-A4), multi-bypass 100 vellen 
(A6R-A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 
mm], banner: max. 216 mm lengte x 
1.220 mm breedte)

Papiergewicht Universele lade 60-220 g/m², multi-bypass 
60-220 g/m², dubbelzijdig 60-220 g/m², 
banner 129-163 g/m²

Uitvoercapaciteit 500 A4-vellen

Geheugen 352ci: 4 GB RAM, 16 GB SSD + 320 GB HD**

Voorselectie van 
kopieën

1-9.999 kopieën

Zoom 25%-400% in stappen van 1%

Functies Aanpasbaar kleurenaanraakscherm (7 
inch), dubbelzijdige eenheid, taakbeheer, 
taakplanning, continu scannen, blanco 
pagina‘s overslaan, N-up, stille modus 
(halve snelheid), verbinding per functie, 
1.000 beheercodes, versleutelen/
overschrijven van data op de harde schijf 
(Data Security Kit en Trusted Platform 
Module)

AFMETINGEN
Afmetingen 352ci: 612.8 x 550 x 508 mm  

(H x B x D; zonder documentinvoer)

Gewicht

GEBRUIKSOMGEVING 

Netspanning

Geluidsniveau

Veiligheid GS/TÜV, CE

352ci: ca. 51,2 dB (A) / 50,7 dB (A) tijdens 
bedrijf (kleur, z / w-modus), in stand-by 
modus: niet meetbaar (ISO 7779/9296)

220/240 V, 50 Hz

352ci: ca. 47,4 kg (zonder documentinvoer)

SYSTEME D‘IMPRESSION

Type Ingebouwd

Afdrukformaat A6R-A4

Afdrukresolutie 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (lagere 
snelheid)

Processor Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz

Interfaces USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,  
USB host (3), NFC

Netwerkprotocol TCP/IP, Net BEUI

Besturingssyste-
men

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 
R2/2016/2019, Novell NetWare**, Linux, 
Mac ex OS 10.9

Emulaties PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
compatible), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, 
OpenXPS

Functies Kleuroptimalisatie, afdrukken vanaf USB-
stick, XPS/PDF rechtstreeks afdrukken, 
e-mails afdrukken, veilig afdrukken, 
stille modus (halve snelheid), barcodes 
afdrukken, mobiel afdrukken (Android/
iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, 
NFC, wifi**

SCANSYSTEEM
Scantechnologie CCD, kleur en zwart-wit

Scanformaat Max.A4

Scansnelheid zwart/wit: max. 85/170 A4 afbeeldingen/
minuut (dubbelzijdig) en 300 dpi, kleur: 
max. 65/130 A4 afbeeldingen/minuut 
(dubbelzijdig) in 300 dpi (DP-5130);
zwart/wit: max. 60/120 A4 afbeeldingen/
minuut (dubbelzijdig) en 300 dpi, kleur: 
max. 60/120 A4 afbeeldingen/minuut 
(dubbelzijdig) in 300 dpi (DP-5120);

Scanresolutie 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Scanmodus Foto, tekst, foto/tekst, geoptimaliseerd 
voor OCR

Bestandformaten TIFF, JPEG, XPS, PDF, high compression 
PDF, encrypted PDF, XPS, OpenXPS, door-
zoekbare PDF**

SCANSYSTEEM
Interfaces 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Netwerkprotocol TCP/IP
Besturingssyste-
men

Windows 7/8/8.1/10, Serveur 2008 R2/2012 
R2/2016/2019

Functies Scannen naar SMB, scannen naar e-mail, 
scannen naar FTP, scannen naar USB, 
TWAIN-scannen, WIA-scannen, 
SMTP-verificatie, LDAP

FAX
Compatibiliteit Super G3

Documentformaat Max. A4

Modemsnelheid 33,6 kbps

Transmissiesnel-
heid

Max. 3 seconden met JBIG

Compressieme-
thode

JBIG, MMR, MR, MH

Faxresolutie max 600 x 600 dpi

Faxgeheugen 170 MB

Snelkeuze 2.000 nummers

Eén druk op de 
knop

1.000 nummers

Broadcastgroep 500 nummers

Besturingssyste-
men

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 
R2/2016/2019

Functies Netwerkfax, automatisch opnieuw 
kiezen, uitgesteld verzenden

OPTIONS
Documentinvoer Documentinvoer DP-5100 met dubbel-

zijdige functie (A6R-A4, banner max. 
1.900 mm [lengte], papiercapaciteit: 75 
A4-vellen, papiergewicht 50-120 g/m²); 
Documentinvoer DP-5120 met gelijktijdig 
dubbelzijdig scannen (A6R-A4, banner max. 
1.900 mm [lengte], papiercapaciteit: 100 
A4-vellen, papiergewicht 50-120 g/m²); 
Documentinvoer DP-5130 met gelijktijdig 
dubbelzijdig scannen, dubbele invoer- en 
nietjesdetectie (A6R-A4, banner max. 1.900 
mm [lengte], papiercapaciteit: 270 A4-vel-
len, papiergewicht 50-120 g/m²)

Afwerkeenheid Interne finisher DF-5100 (papiercapaci-
teit: 300 A4-vellen, nieten max. 50 A4-
vellen), DF-5110 (papiercapaciteit: 1.000 
A4-vellen, nieten max. 50 A4-vellen), DF-
5120 (papiercapaciteit: 3.200 A4-vellen, 
nieten max. 50 A4-vellen, mogelijkheid tot 
handmatig nieten, perforeren 2/4 gaten),
PH-5110 perforeereenheid voor DF-5110 
(perforeren 2/4 gaten), MT-5100 multi-
lade (500 vellen + 5 x 100 A4-vellen; kan 
niet worden gecombineerd met DF-5100/
DF-5110/DF-5210/JS- 5100)

Functiescheider JS-5100 (papiercapaciteit: 100 A4-vellen)

Invoercapaciteit PF-5120 (1 universele lade voor 500 vellen 
[A6R-A4]), PF-5130 (2 universele laden voor 
500 vellen [A6R-A4]), PF-5140 (bulklade 
voor 2.000 vellen [A4]); 1 x PF-5120 vereist 
als PF-5130 of PF-5140 is geïnstalleerd

Overige opties Kaartverificatiekit (B), kaartlezerhouder 
(11), scan-uitbreidingskit (A), UG-33 Thin-
Print®-kit, optionele kit UG-34 emulatie, 
IB-50 gigabit-ethernetkaart, IB-35/ IB-51 
WLAN-kaart, HD-11(B) (320 GB optioneel 
voor 352ci), Internetfax-kit (A), NK-7100 (B) 
numeriek toetsenbord, DT-5100 document-
lade, printerkast nr. 74 (hoog), printerkast 
nr. 75 (laag)

* Afhankelijk van de gebruiksstatus 
** optioneel
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd.
De multifunctional is afgebeeld met optionele accessoires.

 

TA Triumph-Adler is dé specialist in professionele documentmanagementsystemen. Wij bieden 
onze klanten consultancy en analyses op maat voor een optimaal documentbeheer ‒ zowel 
in papieren versie als elektronisch ‒ en een lange termijn dienstverlening. De concepten 
en oplossingen van TA Triumph-Adler zijn eerste keus voor professionele gebruikers die 
documenten moeten beheren, afdrukken, kopiëren, faxen, presenteren of archiveren, of die 
processen moeten optimaliseren. Onze klanten profiteren van de vernieuwende technologie 
van onze systemen geoptimaliseerd voor de gebruiker. TA Triumph-Adler en het TA Triumph-
Adler-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van TA Triumph-Adler GmbH. Alle andere 
merknamen zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

www.triumph-adler.fr

TA Triumph-Adler

Technische gegevens

352ci 


