
P-4020DW

Kwaliteit komt tot leven.
Efficiency compact gebundeld. Onze kleine printsystemen zijn al onmisbaar, maar ze moeten wel steeds efficiënter 
kunnen werken. Met oog voor de veranderende behoeften van gebruikers hebben we dan ook de P-4020DW 
ontwikkeld, een A4-zwart-witprinter. Dit bijzonder snelle, efficiënte en compacte systeem levert een indrukwekkende 
afdrukkwaliteit die al uw documenten tot hun recht laat komen, zonder dat het apparaat in de weg staat in uw 
werkruimte. De P-4020DW-printer houdt ook de afdrukkosten in de gaten, iets wat hoog op het prioriteitenlijstje 
van de huidige gebruiker staat. Het is één van de vele uitdagen die we hebben opgepakt, met de kostenbeheerfunctie 
via ID-codes, waarmee het totale afdrukvolume kan worden bijgehouden.

De voordelen voor u:

Efficiënt: met de uiterst snelle processor, 256 MB 
geheugen en de Ethernet Gigabit-interface worden zelfs 
de meest complexe documenten snel verwerkt met een 

snelheid van 40 pagina's A4 per minuut. Met zulke specificaties 
kent productiviteit eigenlijk geen grenzen meer. Deze 
krachtpatser verliest het uiterlijk ook niet uit het oog en het 
compacte ontwerp past in elke ruimte, zelfs de allerkleinste, 
bijvoorbeeld op uw bureau.

Transparant: plan op de cent nauwkeurig uw printkosten 
met kostenbeheer via ID-codes. U beschikt in totaal over 
20 ID-codes waarmee u toezicht heeft op het aantal 

opdrachten van elke gebruiker of afdeling en u het totale aantal 
afdrukken kunt beperken. Als de functie eenmaal is ingesteld, 
krijgt u inzicht in de kosten per afdrukopdracht en een overzicht 
van al uw uitgaven en materiaal. 

Eenvoudig: de P-4020DW is uitgerust met een LCD-
scherm met twee regels en intuïtieve toetsen die het 
gebruiksgemak aanzienlijk vereenvoudigen. In één 

handomdraai kunt u via de toetsen bijvoorbeeld de stille modus 
aan- of uitzetten om in een rustige omgeving te kunnen werken. 
Wat wilt u nog meer?

Flexibel: print uw documenten op de eenvoudigste 
manier vanaf een USB-stick via de USB-poort aan de 
voorzijde van de printer. Zonder gebruik te maken van 

een PC of printerstuurprogramma, kunt u zo nog sneller en 
flexibeler printen. De  P-4020DW-printer beschikt daarnaast 
standaard over een wifi-interface, zodat u eenvoudig uw 
afdruktaken op afstand vanaf een mobiel apparaat in gang kunt 
zetten.

P-4020DW
A4 zwart-witprinter



P-4020DW
Technische specificaties

Algemeen

Type Kantoormachine

Functies Printen

Afdruktechnologie Zwart-witlaser

Afdrukformaat max. A4

Afdruksnelheid tot 40 pagina's A4/min, dubbelzijdig: tot 20 
pagina's A4/min,

1e pagina 6,4 seconden*

Opwarmtijd 15 seconden*

Afdrukresolutie 1.200 x 1.200 dpi

Grijsschaal 256

Papiertoevoer 1 universele lade voor 250 vel (A6R-A4), 
multi-bypass 100 vel (A6R-A4) 

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

Papieruitvoer 250 vel A4

Geheugen 256 MB RAM

CPU Cortex-A9 / 800 MHz

Algemeen

Interfaces USB 2.0, 10/100/1000BaseTx, USB-Host, 
SD-slot, Wi-Fi 

Netwerkprotocol TCP/IP, NetBEUI

Besturingssyste-
men

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

Emulaties PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, 
IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, 
XPS, Open XPS

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

Afmetingen/Gewicht

Afmetingen 272 x 375 x 393 mm (H x B x D)

Gewicht ± 14 kg

Omgeving

Stroomvoorziening 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik ± 974 W max., ± 620 W in werking, ± 8 W 
in stand-by, ± 0,8 W in slaapstand, 
TEC-waarde: 1,60 kWh/week

Geluidsniveau ± 48,8 dB(A) in werking, in stand-by: niet 
meetbaar (ISO 7779/9296)

Certificering GS/TÜV, CE

Opties

Papiertoevoer max. 2 x PF-1100 (universele lade voor 250 
vel [A6R-A4, 60-163 g/m²])

Diversen Card Authentication Kit (B), UG-33 
ThinPrint® kit, houten onderzetkast nº 78

* Afhankelijk van gebruikersomstandigheden.

Onder voorbehoud van wijzigingen aan apparatuur en 
samenstelling.

Afbeeldingen met optionele accessoires.

Het systeem P-4020DW voldoet aan de ENERGY STAR-normen.
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Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een kwaliteitskeurmerk van Wi-Fi Alliance®.

TA Triumph-Adler is dé specialist in documentmanagement voor 

professionals. We bekijken per geval wat de klant nodig heeft en 

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, presen-

teren 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 Tri-

umph-Adler GmbH. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken 

gedeponeerd door de respectievelijke eigenaars. 

 www.triumph-adler.fr

TA Triumph-Adler


