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mono lézernyomtató

9035N

TallyGenicom 9035N hálózati lézernyomtató
– Teljesítmény a nyomtatásban
Technikai jellemzők

• 34 oldal/perc sebesség
• A4-es lapméret
• 150.000 oldalas havi terhelhetőség
• párhuzamos, USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT interfész
• PCL5e, PCL6 emulációk, Adobe PS Level3
• 1200×1200 dpi felbontás
• Intellifilter funkció az űrlapok egyszerű kezeléséhez
• 550+150 lap befogadása képes lapadagoló
• 2×550 lapos kiegészítő adagolók
• 17.000 oldal élettartamú kellékanyag
Robusztus teljesítmény a nyomtatási feladatok megoldásához
A 9035N mono lézernyomtató 533MHz-es RISC processzorának, valamint a TallyGenicom által kifejlesztett Intelliprint
kontroller technológiának köszönhetően kategóriájának egyik legfigyelemreméltóbb képviselője. A 64 MB memória,
a 150.000 oldalas havi kapacitás, valamint a mindössze 9 másodperces felfűtési idő ideálissá teszi nagyszámú
felhasználó egyidejű kiszolgálására. A 34 oldal/perces sebességének köszönhetően akár nagyobb iroda nyomtatási
igényeit is könnyedén képes kielégíteni.

MONO LÉZERNYOMTATÓ
SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ
MÁTRIX NYOMTATÓ
SORNYOMTATÓ
NYOMTATÓ SZERVER
9035N MONO LÉZERNYOMTATÓ

Intellifilter funkciók
Az Intelliprint interfészt és a hozzá kapcsolódó Intellifilter funkció nagy előnye, hogy ugyanilyen interfésszel ellátott más
technológiájú (pl. mátrix) nyomtatók között egyszerű illesztési megoldást kínál felhasználói program átírása nélkül.
Az Intellifilter segítségével olyan szoftveralkalmazásokhoz is könnyedén illeszthetők a 9035-ös nyomtatók, amelyek
inkompatibilitás miatt más nyomtató típusokat nem tudnak megfelelően vezérelni.
Az Intellifilter segítségével előre definiált karakter vagy vezérlőkód sorozat tölthető a „Flash” memóriába, amely azután
automatikusan a nyomtatási feladat elé vagy után fűzhető. Karakter ill. vezérlőkód konverzió is lehetséges, kódtáblák,
utasításkészletek is átírhatók tetszés szerint.
Automatikus kétoldalas nyomtatás vastag papírra
A 9035N minden lapadagolójából képes felvenni A4, A5 méretű lapokat egészen 216 g/m2 vastagságig, amelyekre
duplex módban is képes megnyomtatni.
Egyszerű kezelés, alacsony költségek
A 9035N-ös nyomtatóban alkalmazott hosszú élettartamú kellékanyag 17.000 oldalnyi 5%-os nyomat elkészítésére teszi
alkalmassá figyelemre méltóan alacsony üzemeltetési költség mellett.

MŰSZAKI ADATOK
Technológia

Elektrofotografikus lézer

Maximális sebesség

34 oldal/perc (A4)

Első oldal nyomtatási ideje

< 9 másodperc (ha nincs energiatakarékos állapotban)

Terhelhetőség

150 000 oldal/hó maximum

Felbontás

1200*1200 dpi

Memória

64 MB (256 MB-ig bővíthető)

Emuláció

PCL 5e, PCL 6, Intellifilter funkciók

Emuláció opcionális

Postscript Level 3 (kivéve 9035NPS modell)

Processzor

400 MHz-es R5000

Interface

Párhuzamos (ECP), USB 2.0,Ethernet 10/100 BaseT

Alap lapadagolás és papírkezelés

550 lapos zárt alsó adagoló
150 lapos zárt alsó adagoló

Opcionális lapadagolás és papírkezelés

Második 550 lapos alsó adagoló
Harmadik 550 lapos alsó adagoló

Papírméretek lapadagolókból

A4, A5, B5(JIS), B5(ISO), Letter, Legal, Executive, Folio

Borítékméretek

Monarch, COM 10, C5, DL

Papírméretek kétoldalas nyomtatásnál

A4, A5, B5(JIS), B5(ISO), Letter, Legal, Executive, Folio

Papírkimenetek

500 lapos kimeneti tálca (arccal lefelé, sorrendben)
500 lapos iratrendező (opció)

Duplex nyomtatás

opcionális

Papírvastagság lapadagolóból:

60-216 g/m2
duplex: 60-216 g/m2

Nyomtatható média

Normál papír (másolópapír), boríték, lézer-fólia, lézer-etikett

Meghajtó programok

Windows 9x, NT 4.0, 2000, ME, XP Macintosh, Linux

Méret (szélesség, mélység, magasság)

386 x 436 x 326 mm

Tömeg (csomagolva/gép)

26,8 / 20,6 kg

Zajszint Nyomtatáskor

53,6 dB(A)
Készenléti állapotban 27 dB(A)
Alvó módban: 0 dB(A)

Áramfogyasztás

Nyomtatáskor: max. 350W
Készenléti állapotban: max. 83W
Alvó módban: max. 14W

Környezeti feltételek

10-32°C, 20-80% relatív páratartalom

Nyomtatási üzemmódok

Poszternyomtatás (2x, 3x, 4x-es lapméretre)
Vízjelnyomtatás
Rétegnyomtatás
Oldalmérethez igazított nyomtatás (Fit to page)
Automatikus kétoldalas nyomtatás (Duplex)
Könyvnyomtatás
Papírtakarékos (N-Up) nyomtatás
Tonertakarékos nyomtatás
Áramtakarékos készenléti üzemmód

Induló kellékanyag

Process Unit – 17 000 oldalra (5% fedettségnél)

Kiegészítő szolgáltatás

+1 év (összesen 2 év) garancia

9035N
mono lézernyomtató
9035N Hálózati lézernyomtató
9035NPS Hálózati lézernyomtató
9035N + Adobe Postscript Level 3 emuláció
9035NT Hálózati lézernyomtató
9035N + 1 db. kiegészítő 550 lapos lapadagoló
9035ND Duplex hálózati lézernyomtató
9035N+ duplex egység
9035NDT Duplex hálózati lézernyomtató
9035N + duplex egység + 1 db. kiegészítő 550
lapos lapadagoló
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