• GÖRÜNTÜ TARAYICILAR

Katalog Kod No

Katalog Kod No

26009-K964
•
•
•
•
•
•

FUJITSU Fİ-7030
Görüntü Tarayıcı

Tarama Hızı 27 ppm
Dubleks tarama hızı 54 ipm
A4 Tarama Boyutu
Arkalı önlü tarama
Tarama çözünürlüğü 600 dpi
Otomatik yazı yönüne göre düzeltme
eğrilik düzeltme - kağıt boyutu algılama
• ADF Kapasitesi 50 sayfa
• USB 2.0 bağlantı
• Hafıza 256mb ....................................

5906-K964
•
•
•
•
•
•
•

Tarama hızı 40 ppm
Dubleks tarama hızı 80 ipm
A4 Tarama Boyutu
Arkalı Önlü tarama
Tarama Çözünürlüğü 600 dpi
ADF Kapasitesi 80 Sayfa
Otomatik yazı yönüne göre düzeltme
eğrilik düzeltme
• Kağıt boyutu algılama
• USB 2.0 - B-type Bağlantı
• Hafıza 256 mb ....................................
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5940-K964
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FUJITSU Fİ-7240
Görüntü Tarayıcı

Tarama hızı 40 ppm
Dubleks tarama hızı 80 ipm
A4 Tarama Boyutu
Arkalı önlü tarama
Tarama Çözünürlüğü 600dpi
ADF Kapasitesi 80 sayfa
Flatbed özelliği
Otomatik yazı yönüne göre düzeltme
Otomatik eğrilik düzeltme
Kağıt boyutu algılama
USB 2.0 - B-type Bağlantı
Hafıza 256 mb ....................................

5911-K964
•
•
•
•
•
•
•

Katalog Kod No

5841-K964
•
•
•
•
•
•
•

Tarama hızı 100ppm
Dubleks tarama hızı 200 ipm
A3 Tarama boyutu
Arkalı önlü tarama
600 dpi Tarama Çözünürlüğü
ADF Kapasitesi 500 sayfa
Otomatik yazı yönüne göre düzeltme
eğrilik düzeltme
• Otomatik kağıt boyutu algılama
• USB 2.0 - B-type Bağlantı
• Hafıza 1024 mb ....................................

FUJITSU Fİ-7160
Görüntü Tarayıcı

Tarama hızı 60ppm
Dubleks tarama hızı 120 ipm
A4 Tarama Boyutu
Arkalı önlü tarama
Tarama Çözünürlüğü 600 dpi
ADF Kapasitesi 80 sayfa
Otomatik yazı yönüne göre düzeltme
eğrilik düzeltme
• Otomatik kağıt boyutu algılama
• USB 3.0 - B-type Bağlantı
• Hafıza 512 mb ....................................

Katalog Kod No

FUJITSU Fİ-6400
Görüntü Tarayıcı

FUJITSU Fİ-7140
Görüntü Tarayıcı

6144-K964
•
•
•
•
•
•
•

FUJITSU Fİ-7600
Görüntü Tarayıcı

Tarama hızı 100 ppm
Dubleks tarama hızı 200 ipm
A3 Tarama boyutu
Arkalı önlü tarama
600 dpi Tarama Çözünürlüğü
ADF Kapasitesi 300 sayfa
Otomatik yazı yönüne göre düzeltme
eğrilik düzeltme
• Otomatik kağıt boyutu algılama
• USB 3.0
• Hafıza 1024 mb ....................................
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İşyeriniz için üretildi
Performans için
geliştirildi

Her işte güvenilir bir iş ortağına ihtiyaç vardır. Yeni siyah beyaz lazer serisi baskı
verimliliğini artırıp masraﬂarı düşürür, böylelikle yaptığınız yatırımın karşılığını
fazlasıyla alırsınız.

Farklı seviyelerdeki baskı ihtiyacınızı
karşılamak üzere tasarlandı.
Yeni serideki teknoloji yalnızca yeni özelliklerle dolu
olmakla kalmayıp, organizasyonunuzu üst seviyeye
taşıyan avantajlarla doludur.

Verimlilik

Güvenilirlik

Veri akışını sürdürmek için hızlı gigabit
ethernet ağ hızı - kablosuz
ağ bağlantısı, 50 ppm'e* kadar çıktı alma
hızı ile yazdırma yaparken daha az
bekleme süresi. Standart kağıt
çekmecesi, giriş sensörü ve opsiyonel
kule çekmece ile en zorlu
gereksinimlerinizi karşılamak için
yeterince esnekliğe sahip kağıt yönetimi
seçenekleri ve Otomatik Doküman
Besleyici (ADF) ile toplam 2.160 sayfa
kağıt kapasitesi.

Yeni ürün serisi yüksek baskı
ihtiyacı duyan çalışma grupları için
ayda 150.000 sayfa baskı hacmine
göre geliştirilmiştir. Tüm birimler
yoğun çalışma alanlarındaki çarpma
gibi muhtemel darbelere karşı daha
esnek ve dayanıklı olacak şekilde
yeniden modellenmiştir.

* Yaklaşık verim 1S0/IEC 11160-2:1996'0 göre beyan edilmiştir.
** Yaklaşık verim sadece TN-3478 için 1S0/IEC 19752'e göre beyan edilmiştir.

Tasarruf
Makine ile birlikte gelen
20.000** sayfaya kadar baskı
kapasiteli dahili toner ve
opsiyonel 12.000 sayfa süper
yüksek kapasiteli toner ile baskı
maliyetlerini en aza indirin.
Tasarrufu artırmak için farklı
toner ayarlarından birini
seçebilirsiniz.

