TÕELINE TŠEMPION
TEISTE OMASUGUSTE SEAS.

See must-valge A4 printer suudab printida kiirusega kuni 35 A4 lehte minutis. Kuid see,
kui mitu lehekülge ja kui kiiresti see masin neid välja suudab lasta, pole ainuke positiivne
omadus, mille eest teda kiita võiks. Tähtis on mainida ka, kui paljudel erinevatel viisidel
suudab ta korraldusi vastu võtta. Talle võib saata töökorraldusi tavapäraselt läbi LAN-i
või hoopis läbi Mobile Print äpi või läbi Wi-Fi. P-3522DW printer oskab isegi võtta vastu
korraldusi Sinu Wi-Fi võimekalt seadmelt ilma ruuterita. Ja kogu selle suure töökuse
juures tegutseb ta väga vaikselt! Nagu tõeline tšempion.

TIPPHETKED:
Täies varustuses: Kõrge, kuni 850 lehe, mahutavus (max) annab
Sulle
võimaluse
töödelda
korraga
suuremahulisi
töid
alates formaadist DIN A4 kuni DIN A6 läbi kõikide paberikassettide.
Kõrge tootlikkusega, kuni 35 A4 lehte minutis, lõikad Sa kasu aja ja
ressursi kulu pealt. 1200 x 1200 dpi printimisresolutsioon tagab kõrge
väljaprindi kvaliteedi kõikidest dokumentidest.
Täiesti mobiilne: Tasuta Mobile Print äpp teeb mobiilse
printimise Sinu jaoks kergemaks, kui oled liikvel. Tänu
standardsele Wi-Fi liidesele on mudel P-3522DW koheselt
ühendatav juhtmevabalt
nii
Wi-Fi
võrku
kui
ka
töögruppi.
Kui ligipääs tsentraalsesse võrku on piiratud, saad Sa rakendada
Wi-Fi otseprindi funktsiooni, mis lubab Sul vahetada andmeid otse
printeri ja Wi-Fi võimeka seadme vahel.
Ülimalt kasutajasõbralik: Kui Sinu töölaua juures peaks müratase
mingil põhjusel järsult tõusma, saad lülitada printeri vaiksele
režiimile läbi kasutajaliidese või draiveri. Printer töötab nüüd
poolel kiirusel ja müra on oluliselt vähenenud. Printeri P-3522DW kaua
kestvad tarvikud tõstavad toote eluiga ning seeläbi
toimub
ressursside säästmine ja väheneb kahjulik mõju keskkonnale.
Lihtne
kasutada:
Kasutajasõbralik draiver omab selget
ülesehitust, mis võimaldab leida kõik lisavõimalused kiiresti ja
hõlpsasti. Korduvalt kasutatavad sätted nagu kahepoolne print on
võimalik salvestada kasutajapõhise nupu alla, mida on alati võimalik
taasesitada.
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Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Keskkond

Tüüp

Lauapealne printer

Ühendatavus

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB
pesa, SD pesa, Wi-Fi

Toitepinge

220/240 V, 50/60 Hz

Funktsioon

Printimine

Voolu tarbimine
Võrgu protokoll

TCP/IP, NetBEUI

Oper. süsteemid

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

ca 966 W max, ca 620 W
trükkimisel, ca 8 W ootel, ca
0.8 W unerežiimil, voolu
tarbimine: 1.36 KW h/nädalas

Müratase

ca 47.9 dB(A) trükkimisel, ootel:
mõõdetamatu (ISO 7779/9296)

Ohutus

GS/TÜV, CE

Print. formaat

max A4

Print. kiirus

max 35 A4 lehte/min; kahepoolselt
max 17,5 A4 lehte/min

Esimene leht

6,8 sekundit*

Soojenemise aeg

15 sekundit*

Print. resolutsioon 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Halltoonid

256

Paberisööt

250 lehe universaalne
paberikassett (A6R-A4), 100 lehe
käsisööt (A6R-A4)

Paberi kaal

Paberikassett 60-163 g/m²,
käsisööt 60-220 g/m², kahepoolselt
60-163 g/m²

Printeri keeled

Funktsioonid

PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3
(PostScript 3 ühilduv),
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM
Proprinter, Epson LQ-850, PDF
1.7, XPS, Open XPS
PDF otseprint, meilide printimine,
vaikne režiim (poole kiirusega
režiim), ribakoodi printimine,
Mobile Print (Android/iOS), Google
Cloud Print, Wi-Fi Direct®

Lisad
Paberisööt

max 2 x PF-1100 (250 lehe
universaalne paberikassett
[A6R-A4, 60-163 g/m²])

Muu

UG-33 ThinPrint® kit, aluskapp
nr. 78

Mõõdud/Kaal
Mõõdud

272 x 375 x 393 mm (K x L x S)

Kaal

ca 14 kg

* Sõltub operatsioonisüsteemi tingimustest.
Tehnilised tingimused võivad muutuda ilma ette
teatamata.

Paberiväljastus

250 A4 lehte

Pilt näitab seadet koos lisatarvikutega.

Mälu

256 MB RAM, max 256 MB RAM

Mudel P-3522DW on toodetud vastavuses Energy Star
programmiga.

Protsessor

Cortex-A9 / 800 MHz

UTAX has been a trade mark for professional office technology since 1961. As the partner of a German wide dealer
network and international distribution, we are specialised
in the distribution and integration of printing, copying and
multifunctional systems in corporate IT and public sector,
amongst others. With the MDS solution UTAX smart for
example, output systems can be controlled regardless of
the manufacturer and the infrastructure can be optimised
in line with demands. UTAX recommends the use of original UTAX accessories for trouble-free operation of your
system. For recommended print media refer to the user
manual. UTAX and the UTAX logo are registered trade
marks of TA Triumph-Adler GmbH. All other brand names
referred to are registered trade marks of the respective
manufacturers.

UTAX Norderstedt
www.utax.com

Your UTAX-dealer

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
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