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5057i / 6057i  
Multifunctional zwart/wit
Kopiëren/printen/scannen/faxen
A3

Alle voordelen op een rij:

Prestaties: De documentinvoer met ultrasoonsensor* verhoogt de productiviteit van uw medewerkers. De sensor 
voorkomt het oppakken van meerdere vellen tegelijk zodat grote scanopdrachten zonder problemen worden 
afgehandeld, zonder dat er ingeboet wordt op de scansnelheid (tot 220 beelden per minuut bij 300 dpi in zwart-wit 

en kleur). De HyPAS-technologie optimaliseert de prestaties van uw multifunctional en zorgt ervoor dat softwareoplossingen 
en een breed scala aan applicaties eenvoudig geïntegreerd kunnen worden! U beschikt bovendien over een strak 
vormgegeven 10,1 inch kleurenaanraakscherm.

De organisatie van het werk wordt steeds complexer: er komen meer taken en procedures bij en de tijdsdruk neemt toe. 
Het is tegenwoordig dan ook onmogelijk om het belang van productiviteitsverbetering te onderschatten. Juist daarom 
hebben wij onze nieuwe multifunctionals 5057i en 6057i ontwikkeld als intelligente assistenten die naadloos integreren 
in uw werkomgeving. Dankzij deze MFP’s kunt u nog sneller, flexibeler en veiliger werken. Bovendien bieden ze u de 
mogelijkheid om eenvoudig brochures of rapporten te maken ‒ geperforeerd, geniet en gevouwen ‒ van professionele 
kwaliteit!

Een nieuw assortiment ‒ betere beveiliging, snellere 
prestaties en hogere flexibiliteit

5057i / 6057i

Flexibiliteit: De papierladen zijn geschikt voor 
papiergewichten van 52 tot 300 g/m² en -formaten 
van A6R tot SRA3. Professionele documenten 

kunnen worden ingebonden en geperforeerd* dankzij de 
interne finisher met een nietcapaciteit van 50 A4-vellen of 
de nieuwe externe finisher voor 4.000 vellen met een 
nietcapaciteit van 100 A4-vellen. De nieuwe boekjesfinisher 
maakt het mogelijk om professionele brochures te maken, 
met een maximum van 80 pagina‘s.

Beveiliging: De beveiliging van gegevensstromen is 
van essentieel belang voor elk bedrijf. Onze 
multifunctionals 5057i en 6057i zijn daarom 

standaard uitgerust met een Data Security Kit, die de 
gegevens van alle kopieer-, scan- en printopdrachten 
beveiligd voordat ze op de harde schijf van de multifunctional 
worden opgeslagen. Na elke opdracht worden de gegevens 
automatisch uit het geheugen gewist.

Ecologische voetafdruk: Respect voor milieu staat 
centraal bij TA Triumph-Adler. We zien dit niet alleen 
als een uitdaging, maar ook als een kans om onze 

multifunctionals nog milieuvriendelijker te maken. We 
streven daarom altijd naar de beste TEC-waarde en minimale 
geluidsdruk en maken gebruik van onderdelen met een 
lange levensduur.



Functies Stuurprogramma netwerkfax, 
automatisch opnieuw kiezen van het 
laatste nummer, vertraagd verzenden, 
max. 2 faxopties voor gelijktijdig 
verzenden en ontvangen van faxen

OPTIES
Documentinvoer DP-7100 met dubbelzijdige scanner 

(A6R-A3, capaciteit van 140 A4-vellen, 
papiergewicht 35-160 g/m²), DP-7110 
met dubbelzijdig scannen in één 
werkgang (A6R-A3, capaciteit 270 
vellen A4, papiergewicht 35-220g/m²), 
DP-7130 met dubbelzijdige scanner in 
één werkgang en met ultrasone sensoren 
(A6R-A3, capaciteit van 270 A4-vellen, 
papiergewicht 35-220 g/m²)

Afdekking kopie-
ergedeelte

Afdekking kopieergedeelte van type E (als 
er geen documentinvoer is geïnstalleerd)

Afwerkeenheid DF-7100 interne afwerkeenheid 
(capaciteit: 500 A4-vellen, nieten van 
max. 50 A4-vellen), DF-7120 (capaciteit: 
1.000 A4-vellen, nieten van max. 50 
A4-vellen), DF-7110 (capaciteit: 4.000 
A4-vellen, nieten van max. 65 A4-vellen), 
DF-7130 (capaciteit: 4.000 A4-vellen, 
nieten van max. 100 vellen), PH-7120 
perforatie-eenheid voor de DF-7100, 
PH-7C perforatie-eenheid voor de 
DF-7120/7110, BF-730 brochuremodule 
voor de DF-7110 (max. 16 A4-/A3-vellen, 
gerold vouwen van max. 5 A4-vellen), 
BF-9100 brochuremodule voor de 
DF-7130 (max. 20 A4-/A3-vellen, gerold 
vouwen van max. 5 A4-vellen), MT-730 
(B) papieropslag voor de DF-7110

Functiescheider JS-7100: 100 vellen

Papierinvoer PF-7100 (2 universele papierladen voor 

500 vel [A5R-SRA3]), PF-7110 (grote 

papierlade voor 2 x 1.500 vel [A4]), PF-

7120 (grote papierlade voor 3.000 [A4])

Diversen Scanuitbreidingspakket 
(A), Internetfaxpakket (A), 
Authenticatiekaartpakket (B), 
toetsenbordhouder 10, Banner Guide10, 
UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Optioneel 
emulatiepakket, IB-50 Gigabit Ethernet-
kaart, IB-51 WLAN-kaart, IB-35WLAN-
kaart, DT-730 (B) werkblad, NK-7120 
toetsenbord met tien toetsen, houten 
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TA Triumph-Adler
TA Triumph-Adler is dé specialist in documentmanagement voor professionals. We bekijken per 
geval wat de klant nodig heeft en bieden bijzonder efficiënte oplossingen voor de productie van 
documenten ‒ zowel in gedrukte als elektronische vorm ‒ en de bijbehorende klantenservice. De 
producten en oplossingen die TA Triumph-Adler ontwikkelt, staan altijd garant voor kwaliteit. Wij 
stellen organisaties in staat hun print-, kopieer- en faxactiviteiten optimaal te beheren, net als de 
presentatie of archivering van hun documenten. Met onze multifunctionals krijgen onze klanten 
toegang tot innovatieve en bijzonder kostenbesparende technologieën. TA Triumph-Adler en 
het TA Triumph-Adler-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van TA Triumph-Adler GmbH. Alle 
andere handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

*Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. 

**Voor kopiëren, printen, scannen en faxen.

***Optioneel

Onder voorbehoud van wijzigingen van de apparatuur en 
constructie.

Modellen afgebeeld met optionele accessoires.

De multifunctionele systemen 5057i en 6057i voldoen aan de 
Energy Star-norm.

ALGEMEEN
Type Kantoorapparaat

Functies Kopiëren, afdrukken, scannen, optioneel: 
faxen

Afdruktechnologie zwart/wit laser

Oorspronkelijk 
formaat

max. A3 op de belichtingsplaat

Kopieer-/
afdruksnelheid

5057i: max. 50 A4-vellen/minuut en max 
25 A3-vellen/minuut en zwart/wit

6057i: max. 60 A4-vellen/minuut en max 
30 A3-vellen/minuut en zwart/wit

1e pagina 
(kopiëren/
afdrukken)

3.7/4.3 seconden* (5057i),

3.4/3.8 seconden* (6057i)

Voorverwarming 17 seconden

Kopieerresolutie 600 x 600 dpi

Grijstinten 256

Papierinvoer 2 universele papierladen van 500 vel 
(papierlade 1: A6R-A4, papierlade 2: A6R-
SRA3 [320 x 450 mm]), multi-bypass 150 
vel (A6R-SRA3, banner [305 x 1.219 mm])

Papiergewicht Universele papierladen 52-300 g/m², 
multi-bypass 52-300 g/m², recto verso 64-
256 g/m²

Papieruitvoer 500 A4-vellen

Systeemgeheugen 4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD

Voorselectie van 
kopieën

1-9,999 kopieën

Zoom-functie 25%-400% in stappen van 1%

Functies Mobiel aanraakscherm (10,1 inch), 
tweezijdige afdrukeenheid, 1.000 
kostenplaatsen, verwijdering van blanco 
pagina‘s, bewegingssensor, enz.

AFMETINGEN/GEWICHT
Afmetingen 790 x 602 x 665 mm (H x B x D)

Gewicht ongeveer 83 kg

MILIEU
Netspanning 220/240 V, 50/60 Hz

Verbruik Ongeveer 1.750 W max., ongeveer 
740/870 W in bedrijf (5057i/6057i), 
ongeveer 50 W in standby-modus, 
ongeveer 0,7 W in waakmodus, 
TEC-waarde: 2,37/3,02 KWh per week 
(5057i/6057i)

Veiligheid GS/TÜV, CE

AFDRUKSYSTEEM
Type Ingebouwd in het systeem

Afdrukformaten A6R-SRA3

Afdrukresolutie 600 x 600 dpi, max 1,200 x 1,200 dpi

Processor Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 
GHz

Interfaces USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, 
USB host, NFC

Netwerkprotocol-
len

TCP/IP, Net BEUI

Besturingssyste-
men

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

Emulaties PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
compatiblel), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc

Functies Kleuroptimalisatie, afdrukken vanuit de 
USB-stick, directe PDF/XPS afdrukken, 
afdrukken via e-mail, beveiligd afdrukken, 
barcode afdrukken, Mobile Print 
(Android/iOS)/Apple AirPrint, Google 
Cloud Print

SCANSYSTEEM
Scantechnologie CCD kleur en zwart/wit

Scanformaat max. A3

Scansnelheid max. 120 (voorzijde) of 220 (tweezijdig) 
A4 originelen in kleuren en z/w per 
minuut met de DP-7130 (300 dpi)

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

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

Bestandformaat TIFF, PDF, PDF, PDF, PDF/A, sterk 
gecomprimeerde PDF, gecodeerde 
PDF-bestanden tijdens het scannen, JPEG, 
XPS, Open XPS

Interface 10/100/1000BaseTX

Netwerkprotocol TCP/IP

Besturingssyste-
men

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

Functies Scannen naar SMB, scannen naar e-mail,  
scan en verzend URL-koppeling voor 
zwaar bestand ,scannen naar FTP-servers, 
scannen naar USB, scannen naar TWAIN, 
WIAscan, SMTP-authenticatie, LDAP

OPTION FAX SYSTEM 12
Compatibiliteit Super G3

Oorspronkelijk 
formaat

max. A3

Modemsnelheid 33.6 kbps

Verzending 3 seconden of minder met JBIG

Compressieme-
thode

JBIG, MMR, MR, MH

Faxresolutie Standaard (200 x 100 dpi), fijn (200 x 200 
dpi), superfijn (200 x 400 dpi), ultrafijn 
(400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Faxgeheugen 170 MB

Verkorte 
kiesnummers

2.000 nummers

Een enkele toets 1.000 nummers

Multi-adresver-
zending

500 nummers

Besturingssyste-
men

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

5057i / 6057i
 Technische gegevens


