
• Pridobljene koristi obeh multifunkcijskih   
 monobarvnih A3 sistemov so prožne   
 konfiguracije, ki pokrivajo osnovne potrebe  
 sodobnih podjetij s hitrostjo izpisovanja 23 ali  
 29 strani / minuto.

•   Na podlagi sofisticirane tehnologije 
se e-STUDIO2329a/2829a enostavno 
integrirajo v omrežja in uporabnikom 
nudijo intuitivno uporabo.

•   Zasnovani tako, da izpolnjujejo najvišje okoljske 
standarde - oba modela pomagata ohranjati 
dragocene vire.

Brošura produkta



Avtomatski obojestranski
podajalec dokumentov (RADF) Navadni pokrov

Kaseta za papir

PodstavekPodstavek s kaseto za
papir

Kaseta za papir

Prednosti

e-STUDIO2329a/2829a

Vse v enem 
Karkoli potrebujete, Toshiba monobarvni multifunkcijski sistemi so 
tu, da vam pomagajo. Multifunkcionalnost sistemov Toshiba 
e-STUDIO2329A/2829A zagotavljajo izjemno učinkovitost. Stilsko 
oblikovani sistemi združujejo briljantne izpise, kristalno jasne 
barvno skenirane dokumente in hitro kopiranje. Dodajte opcijsko 
funkcijo telefaks in ti sistemi lahko izpolnjujejo vse zahteve 
sodobnega pisarniškega okolja.

S hitrostjo tiskanja 23 ali 28 strani na minuto in kar do pet različnih 
virov papirja, so ti modeli sposobni podpiranja celotno delovno 
skupino. Skupna kapaciteta papirja je lahko maksimalno do 1.700 
listov od A5 do A3 formata in tako lahko zagotavlja nemoteno 
delovanje brez potrebe nenehnega dodajanja papirja. 

Povezovanje
Oba sistema je mogoče enostavno integrirati v obstoječa omrežja. 
Standardno zmogljivost povezovanja v omrežja je mogoče razširiti z 
dodatnim Wireless LAN modulom, ki vam omogoča večjo 
prilagodljivost.

Različne funkcije barvnega skeniranja, kot so skeniranje na USB, 
Scan to E-Mail ali Scan to Folder, vam omogoča enostavno delitev in 
upravljanje elektronskih dokumentov.

Izkoristite vsestransko funkcionalnost za 
izboljšanje vaše produktivnosti.

Konfiguracija

Enostavna uporaba
Intuitivni uporabniški vmesnik zagotavlja najvišjo možno učinkovitost 
pri upravljanju novih sistemov. Logična konfiguracija in jasno 
strukturiran meni omogočajo uporabnikom, da uživajo v vseh 
ugodnosti, že od samega začetka.
Zavedamo se, da ima vsako podjetje individualne potrebe in zahteve. 
Zato je e-STUDIO 2329A / 2829A zasnovan tako, da se prilagodijo vsem 
vašim zahtevam. Zahvaljujoč prožni konfiguraciji, ponujajo optimalno 
učinkovitost..



Specifikacija

1) Opcija 
2) Z vgrajenim RADF

Splošno
Hitrost tiskanja in 
kopiranja

A4: 23/28 str/min
A3: 14/14 str/min

Čas ogrevanja ~ 15 sekund

Velikost in teža papirja Kaseta: A5R-A3, 64-80 g/m2

Ročni vhod: A5R-A3, 52-216 g/m2

Zaloga papirja Kaseta: 1x 250 listov, 
Ročni vhod: 1x 100 listov
Max. 1,700 listov

Notranji pladenj 100-listna kapaciteta

Obojestransko tiskanje A5R-A3, 64-80 g/m2

Spomin 512 MB RAM

Vmesniki 10Base-T/100Base-TX (incl. IPv6),  
High Speed USB 2.0, WLAN1) (IEEE802.11b/g/n)

Dimenzije in teža 575 x 540 x 402 mm (Šx G x HV), ~ 25.5 kg

Začetni set Toner, Boben, Razvijalec

Tiskanje

Ločljivost Max. 2,400 x 600 dpi z glajenjem

Tiskalniški jezik PCL 5e & 6 in PostScript 31) kompatibilen

Podprti operacijski sistemi Windows 10/8.1/7/Server 2008 SP2 (32/64 bit), 
Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008
R2 SP1 (64 bit), Mac OS 10.11-10.14, Unix/Linux

Funkcije tiskalnika Univerzalni tiskalniški gonilnik, tiskanje iz USB, več 
strani na en list, varčevanje tonerja

Sistem & Varnost
Upravljanje naprave Top Access for remote administration and configuration

Lasnosti sistema Interno recikliranje tonerja, način varčevanja z energijo

Uporabniški računi in 
varnost

100 department codes, IP and MAC address filter,
SSL support

Dodatna oprema
RADF 50-listna kapaciteta  

A5R-A3, 50-104 g/m2

Kaseta za papir 1x 250-listna kapaciteta,  
A5R-A3, 64-80 g/m2

Podstavek s kaseto 1x 550-listna kapaciteta,  
A5R-A3, 64-80 g/m2

Kaseta za papir Za podstavek s kaseto 
550-listna kapaciteta  
A5R-A3, 64-80 g/m2

Podstavek

Telefaks

Wireless LAN Module

PostScript Module vklj. z 512 MB spominom

e-BRIDGE Print & Capture App  

e-BRIDGE Print & Capture Entry App

Skeniranje
Ločljivost Max. 600 x 600 dpi

Hitrost skeniranja Črno-belo/Barvno: 25/18 ipm (300 dpi)

Način skeniranja Barvno, odtenki sive, črno-belo

Datotečni formati JPEG, Multi/Single Page TIFF/PDF (and other
formats such as DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)
(via e-STUDIO Scan Editor)

Funkcije skeniranja Scan templates, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to 
File (SMB, FTP), TWAIN, Scan to Mobile

Telefaks1)

Komunikacija Super G3, G3

Hitrost prenosa ~ 3 sekund / stran

Kompresija JBIG, MMR, MR, MH

Spomin 6 MB prenos/prejem

Mrežni telefaks Driver for Windows 10/8.1/7 SP1/Server 2008 SP2 
(32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server 
2008 R2 SP1 (64 bit)

Funkcije telefaksa One-touch dialing (5 keys), Group dialing

Kopiranje
Ločljivost Skeniranje: 600 x 600 dpi

Tiskanje: 2,400 x 600 dpi z glajenjem

Čas prve kopije ~ 6.4 sekund

Zoom Steklo: 25-400%, RADF1): 25-200% 

Način kopiranja Tekst, Tekst/Foto, Foto, brisanje ozadja

Funkcije kopiranja Copy templates, Electronic Sort, ID Card Copy, Edge 
Erase, 2-in-1 / 4-in-1 mode, Auto sort2)



Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vsa imena oz. nazivi podjetij in/ali proizvodov so blagovne znamke in/ali registrirane 
blagovne znamke njihovih proizvajalcev na njihovih trgih in/ali v državah. Vse pravice pridržane. Nenehno si prizadevamo našim partnerjem zagotoviti 
najaktualnejše podatke. Tehnične zahteve za nekatere modele se lahko v času izdelave in izdaje te dokumentacije spremenijo.  Vse kapacitete papirja so 
preračunane na uporabo papirja velikosti A4 in teže 80 g/m2 v kolikor ni drugače označeno.  
Avtorske pravice ©2019 Toshiba Tec. DS_e-STUDIO2329a/2829a_IDD_20190823
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O Toshiba Tec

Tift je specializirano podjetje za industrijske in poslovne tiskalniške 
rešitve. 

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH je del globalno 
delujoče Toshiba Tec Corporation, dejavne v različnih 
visokotehnoloških industrijskih sektorjih. 

Toshiba Tec Corporation je vodilni dobavitelj informacijske 
tehnologije, ki delujejo v več panogah industrije - trgovina na 
drobno, izobraževanje in poslovne storitve do gostinstva in 
proizvodnje.  

Toshiba Tec Corporation s sedežem na Japonskem in z več kot 80 
odvisnimi družbami na svetu pomaga organizacijam preoblikovati 
način ustvarjanja, zapisovanja, deljenja, urejanja in prikazovanja 
informacij.

Za več informacij se obrnite na nas:

UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA

TIFT, d.o.o., Kamniška 41, 1000 Ljubljana

T: 01 600 10 20, M: 031 665 144, 

E: dobrodosli@tift.si, W: www.tift.si

Pridobili smo certifikat poslovne odličnosti:

Together Information je Toshibina vizija o tem, kako naj bi ljudje in 
organizacije ustvarjali, zapisovali, delili, urejali in prikazovali 
zamisli in podatke.

Temelji na našem prepričanju, da so najuspešnejše organizacije 
tiste, pri katerih je posredovanje informacij najučinkovitejše.  
 
To omogočimo s celostnim portfeljem posebnih industrijskih 
rešitev, ki vse odsevajo Toshibino zavezanost bodočnosti našega 
planeta.

O podjetju TIFT

Tift je specializirano podjetje za industrijske in poslovne tiskalniške 
rešitve. Preko celovite ponudbe izdelkov vodilnih svetovnih 
proizvajalcev in kakovostnih inženirskih in vzdrževalnih storitev 
kupcem zagotavljamo tiskalniške rešitve, ki so povsem prilagojene 
poslovnim procesom. 
 
Na tak način v podjetju Tift strankam omogočamo visoko 
produktivnost na vseh ravneh poslovanja ob optimalni kakovosti 
izpisov, nizkih stroških ter najmanjših možnih okoljskih 
obremenitvah. 
 
Sistem e-CONCEPT daje odgovore na najpogostejše izzive, s 
katerimi se srečujejo danes organizacije na področju tiskanja in 
kopiranja: stroški, pomanjkanje informacij, nadzor in premik v 
smeri fokusiranja na osnovni posel. 
 
S pomočjo sistema e-CONCEPT optimizirajte, upravljajte in 
nadzorujte dokumente vašega podjetja preko nižjih stroškov 
poslovanja, večje učinkovitosti in zniževanje energetske porabe.


