
P-C2155w MFP 

Onmisbaar in uw dagelijks werk.
Breng kleur in uw werkdag met de A4-kleurenmultifunctional P-C2155w MFP! Met wat voor project u ook bezig 
bent of waar u zich ook bevindt, dit systeem staat altijd klaar om u te helpen. Het zorgt voor uw kopieën, afdrukken, 
scans en faxen en stelt al zijn interfaces voor het netwerk, USB en wifi ter beschikking. Het systeem is ontworpen 
voor intuïtief gebruik en is dan ook zeer eenvoudig te bedienen vanaf het LCD-scherm. Kortom: de A4-
kleurenmultifunctional P-C2155w MFP is onmisbaar en maakt uw werk gemakkelijker!

De voordelen voor u:

Professionele kwaliteit: dit systeem met een papiercapaciteit tot 
550 pagina's biedt niet alleen een resolutie van maximaal 1.200 x 
1.200 dpi, wat een uitstekende kwaliteit oplevert, maar heeft ook 

een document feeder van 50 vel, een fax Super G3 en tal van functies 
waarmee het zich van concurrenten onderscheidt.

Extra functies: met de P-C2155w MFP aan uw zijde, kunt u alle 
situaties aan. Zelfs als de kleurentoner op het laagste niveau staat, 
gaat het systeem verder met de afdrukopdrachten in zwart-wit (tot 

30 extra pagina's), met een verwerkingssnelheid van 21 pagina's A4 per 
minuut.  Het systeem kan daarnaast tot 30 pagina's zwart-wit en tot 23 
pagina's kleur per minuut scannen. Met handige functies zoals ‘Blanco 
pagina's verwijderen’ en ‘ID-kaart kopiëren’, bespaart u niet alleen op papier, 
maar ook op kostbare verbruiksartikelen. En als u in stilte wilt werken op 
kantoor, dan kan dat: schakel de functie ‘Stille modus’ in en uw 
multifunctional werkt rustig maar in alle stilte door. 

Buitengewoon gemakkelijk: het LCD-scherm van de P-C2155w MFP 
is ergonomisch en intuïtief opgezet voor een eenvoudig gebruik. De 
standaard verkrijgbare document feeder draagt eveneens bij aan het 

gebruiksgemak van dit systeem. Kleine documenten op A6R-formaat, zoals 
doktersrecepten of cheques, kunnen automatisch worden verwerkt. U kunt 
nu met een gerust hart uw aandacht volledig richten op uw werk!

Extreem mobiel: het spreekt voor zich dat het systeem P-C2155w 
MFP standaard is voorzien van een wifi-interface. Mobiele 
gebruikers kunnen via de gratis app TA Mobile Print de systemen 

op afstand gebruiken via een smartphone of tablet. Het systeem P-C2155w 
MFP biedt op elk gewenst moment een maximaal niveau van veiligheid, 
zowel bij het afdrukken van vertrouwelijke gegevens via de functie ‘Privé-
afdrukken’, als bij de gebruikersverificatie (lokaal of via het netwerk) of bij 
gebruik van de kaartlezer en de transponders*.

P-C2155w MFP 
Kleurenmultifunctional

Kopiëren / Printen / Scannen / Faxen
A4
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P-C2155w MFP
Technische specificaties

Algemeen

Type Kantoormachine

Functies Kopiëren, printen, scannen, faxen

Afdruktechnologie Kleurenlaser en zwart-wit

Formaat origineel max. A4 via glasplaat

Document feeder 50 vel A4 (standaard, A6R-A4),  
50-160 g/m² met simplex scannen

Afdruk-/
kopieersnelheid

 tot 21 pagina's A4/min, dubbelzijdig: tot 11 
pagina's A4/min in kleur en zwart-wit

1e pagina Kleur: 12 seconden, zwart-wit: 10 seconden 
(kopiëren)*, kleur: 12,5 seconden, 
zwart-wit: 11 seconden (printen)* 

Opwarmtijd 32 seconden

Kopieerresolutie 600 x 600 dpi

Grijsschaal 256

Papiertoevoer 1 universele lade voor 250 vel (A6R-A4), 
multi-bypass 50 vel (A6R-A4 [min. 70 x 148 
mm, max. 216 x 356 mm])

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, 1.536 MB RAM

Multi-afdrukken 1-999 kopieën

Zoombereik 25%-400% in stappen van 1%

Functies Duplexeenheid, takenbeheer, programma's, 
ID-kaart kopiëren, continue scan, blanco 
pagina's verwijderen, functies 2-in-1 en 
4-in-1, stille modus (halve snelheid), 
inloggen per functies, 20 ID-codes

Afmetingen/Gewicht

Afmetingen 495 x 417 x 429 mm (H x B x D)

Gewicht ± 26 kg

Omgeving

Stroomvoorziening 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik ± 1.062 W max., ± 345 W in werking, ± 41 
W in stand-by, ± 1 W in slaapstand, 
TEC-waarde: 0,73/1,02 kWh/week   

Geluidsniveau ± 46,2/47,1 dB(A) in werking, in stand-by: 
niet meetbaar (ISO 7779/9296)

Certificering GS/TÜV, CE

Printfuncties

Type Geïntegreerd

Afdrukformaat A6R-A4

Afdrukresolutie 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level, 1.200 
x 1.200 dpi (verlaagde snelheid)

CPU Cortex-A9 / 800 MHz

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

Functies Printen vanaf USB, e-mail printen, beveiligd 
printen**, barcodes printen, WSD/internet 
printen, Mobile Print (Android/iOS)/Apple 
AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct®

Scanfuncties

Scantechnologie CIS kleur en zwart-wit

Scanformaat max. A4

Scansnelheid Kleur: max. 23 A4-origineel/min (simplex), 
zwart-wit: max. 30 A4-origineel/min 
(simplex) in 300 dpi

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

Origineelherkenning Foto, tekst, foto+tekst, OCR

Bestandstype TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (1.4/A), PDF 
hoge compressie, PDF encryptie bij het 
scannen

Interfaces 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Netwerkprotocol TCP/IP

Besturingssyste-
men

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Functies Scan-to-SMB, scan-to-e-mail, scan-to-FTP, 
scan-to-USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, 
SMTP-authenticatie, LDAP

Faxsysteem 

Compatibiliteit Super G3

Formaat origineel max. A4

Modemsnelheid 33,6 kbps

Transmissiesnel-
heid

maximaal 3 seconden met JBIG

Compressieme-
thode

JBIG, MMR, MR, MH

Faxresolutie Normaal (200 x 100 dpi), fijn (200 x 200 
dpi), superfijn (200 x 400 dpi), ultrafijn (400 
x 400 dpi)

Geheugen 3,5 MB 

Sneltoetsen 100 nummers

One-touch-toetsen 22 nummers

Verzendgroep 20 nummers

Besturingssyste-
men

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Functies Netwerkfaxen, laatst gekozen nummer 
opnieuw kiezen, verzenden uitstellen

Opties

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

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

* Afhankelijk van gebruikersomstandigheden.

** Met extra geheugen.

Onder voorbehoud van wijzigingen aan apparatuur en 
samenstelling.

Afbeeldingen met optionele accessoires.

Het systeem P-C2155w MFP voldoet aan de ENERGY STAR-
normen.

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

Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een kwaliteitskeurmerk van Wi-Fi Alliance®. 12
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