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•
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Nyomtatás, másolás, szkennelés
Oldal/perc: 23 (fekete-fehér)
Papírkapacitás: alapkiépítésben 600 lap, maximum 1100 lap
Színes szkennelés
Opcionális Hálózati bővítő készlet nagyteljesítményű PCL
nyomtatáshoz
• Opcionális 40 lapos egymenetes adagoló (SPF) a nagyobb
hatékonysághoz
• Elválasztó görgő a megfelelő papíradagolásért és kevesebb
elakadásért

Az új AR-5623 gyors, számos funkcióval rendelkező A3-as multifunkciós készülék (MFP) tartós és kompakt kivitelben. A
készülék fejlett funkcionalitást, lenyűgöző teljesítményt és számos, termelékenységet növelő szolgáltatást kínál minden
kisebb munkacsoportnak. Ideális megoldást jelent napi fekete-fehér nyomtatási feladatokra, színes szkennelésekre és
másolási igényekre.Az opcionális Hálózati bővítő készlet nagyteljesítményű PCL nyomtatást tesz lehetővé TCP/IP
kapcsolaton keresztül, így a hálózaton keresztül nyomtathat 600 x 600 dpi felbontással, akár 23 oldal/perc
sebességgel.A másolás szintén olyan gyors és egyszerű, mint a nyomtatás. Az 5,9 másodperces első másolati idő
megszünteti a kis nyomtatási feladatok előtti várakozást.A készülék rendelkezik beépített A3-as színes szkennerrel, ami
közvetlen lapolvasást tesz lehetővé egyetlen gombnyomással a különböző népszerű irodai alkalmazásokba. USB-re
történő szkennelés is elérhető az opcionális Hálózati bővítő készlet telepítését követően.

Általános

Szkenner

• Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc: 23
• Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc: 12
• Papír méret: Min. - Max.: A6R - A3
• Papír súly (g/m2): 56 - 200
• Papír kapacitás: Standard (lap): 600
• Papír kapacitás: Max. (lap): 1100
• Felmelegedési idő (sec): 25
• Memória általános (min/max), MB: 64
• Nyomtató memória (min/max), MB: 64
• Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz):
• Energiafelhasználás (kW): 1,2
• Méretek (mm): 591 x 567 x 595
• Tömeg (kg): 33,8

Másoló
• Eredeti papír méret (Max.): A3
• Első másolat (FF), sec: 5,9
• Elektronikus szortírozás (Standard):
• Folyamatos másolás (Max. másolat): 999
• Szkenner felbontás (FF), dpi: 600 x 600
• Nyomtató felbontás (dpi): 600 x 600
• Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér: 256
• Zoom tartomány (%): 25 - 400
• Beállított másolási arányok: 8

• Hálózati szkenner (alap / opcionális): Std
• Beolvasási mód push scan és pull scan:
• Felbontás push scan módban (dpi): 90 - 9600
• Felbontás pull scan módban (dpi): 75,100, 150,200, 300,400,
600
• Fájl formátumok: BMP, TIFF, PDF
• Szkenner alkalmazások: Button Manager, Sharpdesk
• Szkennelés rendeltetési helye asztalra:

Nyomtató
• Felbontás (dpi): 600 x 600
• Hálózati nyomtató (alap / opcionális): Opcionális
• Interfész alap/opcionális: 10Base-T/100Base-TX
• Támogatott operációs rendszer (alap):
Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/2008/2008R2
• Hálózati protokol: TCP/IP
• PDL emuláció alap / opcionális: PCL6

Lapadagoló
• Eredeti kapacitás (lap): Opt 40
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