
357ci
Het stille (maar snelle) type 
Het is de binnenkant die telt en het multifunctionele A4 kleurensysteem 357ci gooit hoge ogen. 
Snel, veelzijdig en met flexibele uitbreidingsmogelijkheden ‒ dit systeem beantwoordt volledig aan uw wensen. 
Het is bovendien milieuvriendelijk en geruisloos in de stille modus. Er is geen middenweg als het om kwaliteit gaat
en de superieure zwart-wit- en kleurenafdrukken hebben een maximale resolutie van 1200 x 1200 dpi. Daarnaast kan de 
357ci worden aangestuurd met een tablet of smartphone voor mobiel afdrukken en scannen.

Wat u kunt verwachten:

Intelligent: De 357ci verwijst typen en zoeken naar de prullenbak. 
Archiveer uw bestanden snel en eenvoudig dankzij de standaard 
dubbelzijdige scanner met een documentinvoer tot 100 pagina’s, 

die verwerkt worden met een snelheid tot 62 afbeeldingen/minuut. De ge-
scande documenten kunnen ook doorzoekbaar* worden gemaakt, zodat u 
ze later aan de hand van trefwoorden snel en eenvoudig kunt terugvinden 
of bewerken in Microsoft Word, Excel of PowerPoint.

Compleet: De 357ci heeft een geïntegreerde HyPASTM-interface,
zodat praktische toepassingen en gebruiksvriendelijke software 
(Follow-Me Printing, archivering ...) eenvoudig toegevoegd kunnen 

worden. U bepaalt dus zelf de functies van de 357ci om de werkstroom bin-
nen uw eigen bedrijf te optimaliseren ‒ nu én in de toekomst. Het duideli-
jke, intuïtieve aanraakscherm geeft u een constant overzicht van de vele 
mogelijkheden die het systeem biedt.

Nauwkeurig: U wilt vertrouwelijke gegevens op de meest effectieve 
manier beschermen tegen toegang door onbevoegden? De 357ci is 
er om u te helpen. De gegevensbeveiligingskit* overschrijft de ge-

gevens op uw harde schijf en verwijdert deze in overeenstemming met de 
internationale veiligheidsnormen. Met de kaartauthenticatiekit* en een 
kaartlezer* heeft u niet alleen een overzicht van uw afdrukkosten, maar 
kunt u ook individuele gebruikersaccounts aanmaken en een maximaal 
aantal afdrukken per gebruiker instellen.
 

Hoge capaciteit: Om volledig aan uw wensen te kunnen voldoen, 
heeft de 357ci een maximale papiercapaciteit van 1850 vellen, waar-
door u altijd kunt beschikken over meerdere papiersoorten in ver-

schillend formaat ‒ van A6R tot A4 ‒ en gewicht ‒ van 60 tot 220 g/m2. U 
bent dus altijd goed voorbereid op alle taken. Het systeem beschikt ook 
over een handmatige nietmachine* die tot 20 vellen tegelijk kan nieten, zo-
dat u een afgewerkt document kunt maken van een losse serie pagina‘s.
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357ci 
Digitaal multifunctioneel kleuren-
systeem
Kopiëren/afdrukken/scannen/faxen
 
A4



ALGEMEEN
Type Desktop

Functies Kopiëren, afdrukken, scannen, faxen

Afdruktechnologie Laser, kleur en zwart-wit

Documentfozrmaat Max. A4 via glasplaat

Documentinvoer 100 vellen A4 (dubbelzijdig scannen 
en document verwerken), A6R-A4, 
50-120 g/m² (enkelzijdig/
dubbelzijdig), banner: lengte max. 
915 mm, breedte A4

Kopieer-/
afdruksnelheid

max. 35 A4-pagina‘s/min., 
dubbelzijdig: max. 17 A4-pagina‘s/
min. in kleur en zwart-wit

Eerste afdruk Kleur: 8,5 sec., zwart-wit: 7,5 sec. 
(kopiëren)*, kleur: 7,5 sec.,
zwart-wit: 6 sec. (afdrukken)*

Opwarmtijd 25 sec.*

Resolutie 600 x 600 dpi

Grijswaarden 256

Invoercapaciteit 1 universele lade 250 vellen (A6R-A4), 
multihandinvoer 100 vellen (A6R-A4 
[min. 70 x 148 mm, 
max. 216 x 356 mm])

Papiergewicht Universele lade 60-163 g/m², 
multihandinvoer 60-220 g/m², 
dubbelzijdig 60-163 g/m²

Uitvoercapaciteit 250 vellen A4

Systeemgeheugen 1024 MB RAM, (max. 3072 MB RAM), 
32/128 GB SSD**

Meervoudig kopiëren 1 - 999 kopieën

Zoom 25% - 400% in stappen van 1%

Functies Instelbaar kleurenaanraakscherm 
(7 inch), dubbelzijdig, taakreserver-
ing, taakprogramma‘s, kopiëren met 
ID-kaart, meervoudig scannen, 
blanco pagina‘s overslaan, X op één, 
stille modus (lagere snelheid), 
inloggen op functie, 100 
gebruikerscodes 

AFMETINGEN/GEWICHT
Afmetingen 619,5 x 480 x 577 mm (H x B x D)

Gewicht ca. 36,5 kg 

GEBRUIKSOMGEVING
Netspanning 220/240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik Max. ca. 1346 W, ca. 521 W in gebruik, 
ca. 84 W in stand-by, ca. 0,6 W in 
slaapstand, normaal energieverbruik 
(TEC): 0,49 kWh/week 

Geluidsniveau Kleur: ca. 50,4 dB(A), zwart-wit: ca. 
50,3 dB(A) in gebruik, ca. 29,6 dB(A) 
in stand-by (ISO 7779/9296)

Certificering GS, TÜV, CE

AFDRUKKEN
Type Geïntegreerd in het systeem

Papierformaat A6R-A4

Resolutie 600 x 600 dpi, max. 1200 x 1200 dpi 
(lagere snelheid)

Processor ARM Cortex-A9 dual core 1,2 GHz en 
ARM Cortex-M3 100 MHz

Interfaces USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, 
USB-host (2), SD, Wi-Fi**

Netwerkprotocollen TCP/IP, NetBEUI

Besturingssystemen Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 
R2/2012 R2/2016/2019, Novell 
NetWare***, Linux, Mac OS X 10.8

Printertalen PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 
(compatibel met PostScript 3), 
PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

Functies Kleuroptimalisatie, direct afdrukken 
via USB, pdf-/XPS-bestand direct 
afdrukken, e-mail afdrukken, privé 
afdrukken, stille modus (lagere 
snelheid), barcodes afdrukken, 
mobiel afdrukken (Android/iOS), 
Apple AirPrint**, Google Cloud Print, 
Wi-Fi**

SCANNEN
Type CCD, kleur en zwart-wit

Papierformaat Max. A4

Scansnelheid zwart-wit: max. 60/62 A4-afbeeldin-
gen/min. (enkelzijdig/dubbelzijdig) 
met 300 dpi, kleur: max. 40/46 
A4-afbeeldingen/min. (Enkelzijdig/
dubbelzijdig) met 300 dpi

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

Scanmodus Foto, tekst, foto/tekst, geoptimal-
iseerd voor OCR

Bestandstypen TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A-1, 
PDF/A-2, high compression PDF, 
encrypted PDF, XPS, Open XPS, MS 
Office/text-searchable PDF**

Interfaces 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Netwerkprotocol TCP/IP

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

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

FAXEN
Compatibiliteit Super G3

Documentformaat Max. A4

Modemsnelheid 33,6 kb/s

Transmissiesnelheid Max. 3 sec. (JBIG)

Datacompressie JBIG, MMR, MR, MH

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

Faxgeheugen 8 MB (3,5 MB beeldgeheugen)

Snelkiezen 200 nummers

Onetouch-knoppen 100 nummers

Groepsverzenden 50 nummers

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

Functies Netwerkfax, automatisch opnieuw 
kiezen, uitgesteld verzenden

OPTIES
Invoercapaciteit Max. 3 x PF-5100 (universele lade 500 

vellen [A5R-A4, 60-220 g/m²])

Finisher MS-5100 handmatig nieten tot 20 
vellen

Overige opties Gegevensbeveiligingskit (E), 
scan-uitbreidingskit (A)***, kaartaut-
henticatiekit (B), kaartlezerhouder 
(10), UG-33 ThinPrint® -kit, IB-50 
gigabit-ethernetkaart, IB-36 of IB-51 
WLAN-kaart, HD-6 SSD (32 GB), 
HD-7 SSD (128 GB), printerkast nr. 72 
(hoog), printerkast nr. 73 (laag)

 * Afhankelijk van de gebruiksstatus.

 **  optioneel

 ***   vereist extra geheugen

De HyPAS-functionaliteit vereist extra geheugen.
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Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd.

Modellen zijn afgebeeld met optionele accessoires.

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

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

357ci
Technische gegevens


