• Niezawodne monochromatyczne drukarki
A4 oferujące wydajność dla małych
i średnich firm oraz grup roboczych.

• Drukowanie w wysokiej jakości na

szerokiej gamie nośników z prędkością
do 40 lub 47 stron na minutę.

• Urządzenia zaprojektowane tak, by spełniać
najwyższe standardy środowiskowe.

e-STUDIO408P/478P

W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY
W codziennej pracy wymagana jest drukarka, która zapewni
wydruk o nienagannej jakości za każdym razem, gdy potrzeba. Nowe
urządzenia Toshiba serii e-STUDIO408P oraz e-STUDIO478P to nie
tylko jakość ale także szybkość i wydajność. Dzięki prędkości
wynoszącej odpowiednio 40 i 47 stron na minutę oraz krótkiemu
czasowi oczekiwania na pierwszą stronę wydruku Toshiba sprosta
każdemu zadaniu.
Zgodność z większością systemów operacyjnych nowych drukarek
to łatwość instalacji i jeszcze większa prostota obsługi. Dzięki
możliwościom sieciowym oraz funkcjom drukowania mobilnego
e-STUDIO408p i e-STUDIO478p są idealne dla małych i średnich
ﬁrm a także dla grup roboczych. Urządzenia, jeśli tego będzie
wymagać biznes, mogą rosnąć wraz z potrzebami użytkowników,
np. poprzez rozbudowę o dodatkowe źródła papieru czy też
możliwości sieciowe.
Standardem urządzeń jest szereg technologii gwarantujących
wysoki poziom zabezpieczeń w urządzeniach, w tym ochrona przed
nieautoryzowanym dostępem. By uzyskać szczegółowe informacje
o rodzajach oraz typach technologii wykorzystanych przy
budowaniu bezpieczeństwa w oferowanych urządzeniach, prosimy
o kontakt z ﬁrmą Toshiba Tec Poland lub z jej lokalnym partnerem.

KONFIGURACJA
e-STUDIO408P

Kaseta na 250 arkuszy

Safka obrotowa

e-STUDIO478P

Kaseta na 550 arkuszy

Regulowana podstawa do urządzenia

SPECYFIKACJA
Cechy ogólne

System i Bezpieczeństwo

Prędkość drukowania

40/47 str./min.

Czas nagrzewania

Około 9 sekund ( z trybu uśpienia)

Format i gramatura
papieru

A6-A4/custom, 60-120 g/m (kaseta)
76x127 mm - 216x356 mm, 60-216 g/m2 (pod. ręcz.)

Pojemność papieru

e-STUDIO408P:
1x 250 arkuszy (kaseta), 1x 100 arkuszy (pod. ręcz.)
Maksymalnie 900 arkuszy

Zarządzanie urządzeniami

e-BRIDGE Fleet Management System1)

Funkcje systemu

Tryby oszczędzania energii, Automatyczne ustawianie
nasycenia tonera.

Rozliczenie i
bezpieczeństwo

Druk prywatny, Filtrowanie adresów IP, Filtrowanie
portów, Obsługa protokołów SNMPv3, SSL oraz IPsec,
Uwierzytelnianie 802.1x1) 2), Blokada panelu operatora.
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e-STUDIO478P:
1x 550 arkuszy (kaseta), 1x 100 arkuszy (pod. ręcz.)
Maksymalnie 2300 arkuszy
Wewnętrzna taca odbioru

Pojemność 150 arkuszy/250 arkuszy

Automatyczny dupleks

A4/custom, 60-90 g/m2

Panel użytkownika

e-STUDIO408P:
2-wierszowy wyświetlacz OLED
e-STUDIO478P:
Kolorowy panel LCD 6 cm (2,4”)

Opcje
Kaseta na 250 arkuszy

Pojemność 250 arkuszy,
A5-A4, 60-120 g/m2

Kaseta na 550 arkuszy

Pojemność 550 arkuszy,
A5-A4, 60-120 g/m2

Szafka obrotowa
Regulowana podstawa do urządzenia

Pamięć

W standardzie: 512 MB, Maksymalnie: 512 MB

Karta pamięi flash (rozszerzenie)

Interfejsy

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ( w tym IPv6),
High Speed USB 2.0,
WLAN1)2) (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO
Wireless)

Moduł sieci bezprzewodowej LAN2)

Wymiary i waga

e-STUDIO408P:
399 x 374 x 260 mm (szer. x gł. x wys.), ~ 14 kg
e-STUDIO478P:
399 x 374 x 303 mm (szer. x gł. x wys.), ~ 15,8 kg

Zestaw startowy

Startowy kartridż z tonerem i bębnem.

Drukowanie
Rozdzielczość

Maksymalnie 1200 x 1200 dpi

Czas pierwszego wydruku

Około 6,25/6 sekund

Języki opisu strony

PCL 6, PCL 5, PostScript 3 oraz emulacja PDF v1.7,
XPS, PPDS

Wspierane systemy
operacyjne

Windows 10/8/8.1/7
Windows Server 2016/ Server 2012/Server 2008
(32/64 bity),
Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64bity),
Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Novell NetWare,
Citrix, SAP

Wydruk mobilny

AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Funkcje drukowania

Uniwersalny sterownik, Wiele stron na arkusz,
Druk na kopertach.

e-STUDIO478P - rozwój urządzenia wraz ze wzrostem wymagań

Karta do obsługi formularzy i kodów
kreskowych
Karta emulacji PRESCRIBE2)
Karta rozszerzenia IPDS2)
1)
2)

W opcji
Tylko dla e-STUDIO478P

e-STUDIO408P/478P

O Toshiba Tec Poland
Toshiba Tec Poland S.A. od roku 2005 jest na terenie Polski
jedynym
oﬁcjalnym
przedstawicielem
TOSHIBA
TEC
CORPORATION, światowego lidera w produkcji urządzeń
wielofunkcyjnych. Jej korzenie w biznesie kopiowania i drukowania
sięgają początku lat dziewięćdziesiątych. Toshiba Tec Poland S.A.
bazując na wieloletniej wiedzy oferuje produkty, rozwiązania i usługi
z dziedziny szeroko pojętej automatyki biurowej. Są to drukarki
i urządzenia wielofunkcyjne, specjalizowane drukarki kodów
kreskowych oraz rozwiązania programowe, pozwalające na łatwą
integrację urządzeń Toshiba w środowisku Klienta. Oferujemy
rozwiązania od kontroli kosztów i kontroli dostępu, przez
zarządzanie tworzonymi dokumentami, ich edycję aż po
archiwizację. Nasze rozwiązania wspierają zarządzanie obiegiem
informacji. Skupiamy się przede wszystkim na obniżaniu i kontroli
kosztów kopiowania i drukowania dokumentów.

W naszej ofercie znajdują się także laptopy biznesowe serii Tecra
oraz Portégé oraz szereg akcesoriów wzbogacających ofertę
komputerów przenośnych. Oferujemy także rozwiązania klasy
Digital Signage.
Więcej informacji o naszych produktach znajduje się na stronie:
www.toshibatec.pl
Znaki Towarowe
Znak Together Information jest odzwierciedleniem wizji korporacji
Toshiba, która prezentuje jak ludzie i organizacje tworzą, zapisują,
udostępniają, zarządzają i przedstawiają idee i dane. Idea ta opiera
się na przekonaniu, że najefektywniejsze są te organizacje, które
przekazują informacje w najbardziej wydajny sposób. Działania te
odzwierciedlają naszą wizję poprzez szerokie zintegrowane
portfolio rozwiązań branżowych, z których wszystkie potwierdzają
zaangażowanie ﬁrmy Toshiba dla przyszłości środowiska i naszej
planety.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić naszą stronę:
www.togetherinformation.com

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie nazwy ﬁrm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich producentów na poszczególnych rynkach i/lub krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieustannie staramy się dostarczać najnowsze wersje danych
do naszych partnerów. Specyﬁkacje dla niektórych modeli mogą się zmienić w czasie pomiędzy produkcją i wydaniem tej dokumentacji. Wydajność i specyﬁkacje papieru są
podane dla rozmiaru A4 i gramatury 80 g / m2, o ile nie zaznaczono inaczej. Copyright © 2020 TOSHIBA TEC POLAND S.A.

