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ZA BOLJ ZELENO 
PRIHODNOST

Pojdimo še dlje
Skrb za okolje in naravne vire je del Toshibine 
tradicije. Da bi prispevali k bolj trajnostni družbi 
dajemo kot globalna družba največjo prioriteto 
ohranjanju in varovanju virov v vsakem življenjskem 
ciklusu izdelka.

Uveljavljamo ukrepe za ohranjanje energije in virov 
ter zmanjševanje obremenjevanja okolja. Istočasno 
razumemo potrebe naših kupcev, zato 
zagotavljamo, da naši izdelki in rešitve niso samo 
koristne za okolje, temveč pozitivno vplivajo tudi na 
gospodarnost in učinkovitost poslovanja.

Če torej iščete naše strojne izdelke – naše 
multi-funkcijske sisteme in tiskalnike pa tudi naše 
tiskalnike črtnih kod in nalepk ali našo programsko 
opremo in storitve, najdete pri Toshibi zanesljivega 
partnerja, ki vam bo v pomoč pri doseganju 
okoljskih ciljev vašega podjetja.

Pozitivno tiskanje
Jasno je, a da človeške dejavnosti vplivajo na globalno 
klimo, zato je bistvenega pomena, da najdemo načine 
za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Težnje v 
tej smeri so v porastu, vendar teh emisij ne moremo 
popolnoma ukiniti.  Nadomestila za izpuste CO2 so 
način, ki lahko pomaga.
Ogljični odpustki so način za zmanjševanje količine, 
izpuščene v ozračje z uravnoteževanjem ali 
odpravljanjem količine teh plinov s sodelovanjem v 
okoljskih projektih.

Toshibin program “Carbon Zero” izravnava 
neizogibne emisije CO2. Skupaj s strokovnjaki 
uravnoteževanje izpustov CO2 smo razvili program, 
ki v naših A3 multi-funkcijskih sistemih nevtralizira 
emisije CO2. Upoštevamo emisije, ki nastanejo med 
proizvodnjo, transportom in skozi življenjsko dobo 
naših sistemov. To pomeni, da boste močno 
pripomogli k varovanju okolja.

UČINKOVITOST

EKOLOGIJA

EKONOMIJA



KLJUČNE SPECIFIKACIJE e-STUDIO3508lp/4508lp/5008lp

Funkcije Tiskanje, barvno skeniranje, kopiranje, brisanje, telefaks1)

TEC-Value 1.9/2.6/2.9 kWh/teden

Hitrost tiskanja in kopiranja ČB A4: 35/45/50 ppm     Izbrisljíva modra A4: 35/35/35 ppm
ČB A3: 18/22/25 ppm     Izbrisljíva modra A3: 18/18/18 ppm

Hitrost brisanja Kaseta A4: 17.5 ppm     Ročni vhod A4: 14.5 ppm
Kaseta A3: 8.5 ppm     Ročni vhod A3: 7.5 ppm

Kapaciteta papirja2)
Kaseta: 2 x 550 listov, Ročni vhod: 1 x 100 listov,

max. 3,200 listov

Avtomatski podajalec 
dokumentov DSDF1), RADF1)

Velikost papirja in teža
Kaseta: A5R-A3, 60-256 g/m2    Ročni vhod: 100 x 148 mm-A3, 60-256 g/m2     

Izbrisljíva modra v obeh kasetah 64-80 g/m2

Spomin Toshiba Secure HDD 320 GB, 4 GB RAM  

Uporabniški vmesnik 22.9 cm (9”) barvni zaslon na dotik

Čas ogrevanja
(iz mirovanja)

~ 22/26/26 sekund

Možnost finišerja 
Značilnosti1) Mobilno tiskanje, Brezžično tiskanje1), Embedded Apps1)

Dimenzije (Š x G x V) in teža
585 x 640 x 787 mm,

~ 73 kg

3

Ne gre za carovnijo, to je inovativna Toshibina hibridna 
tehnologija: 

Z edinstvenim Eco Hybrid MFP serije e-STUDIO5008LP lahko tiskate črno-bele dokumente tako kot 
s konvencionalnim sistemom. Ali pa lahko uporabite posebni modri toner in papir, namesto da bi 
ga zavrgli, uporabite ponovno. Tako ne boste zmanjšali samo stroške za papir, temveč tudi ohranili 
dragocene vire in zaščitili okolje. 
Izbira je vaša…

CAROBNO-EKOLOŠKO-GOSPORADNO

1) opcija
2) nov papir
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Enostavno upravljanje barvnih dokumentov

Naši barvni sistemi A3 zagotavljajo izjemno kakovost 
slike ne da bi to vplivalo na enostavnost uporabe. 
Opremljeni so z velikim tabličnim uporabniškim 
vmesnikom, s katerega imate neposreden dostop do 
vseh funkcij.

Zasnovani so za sodobne delovne procese, 
zagotavljajo možnost celovite vgradnje v obstoječa 
omrežja in ponujajo najnaprednejše varnostne 
funkcije. S hitrostmi barvnega tiskanja od 20 pa do 75 
strani na minuto (ppm) lahko izberete sistem, ki 
najbolje odgovarja vašim potrebam.

Naši vrhunski barvni modeli so bili izdelani tako, da 
izpolnjujejo najvišje zahteve sodobnih pisarn. Zaradi 
visoke hitrosti, kombinirane z veliko količino 
natisnjenih dokumentov so popolna rešitev za 
izpolnjevanje najbolj kompleksnega in naprednega 
upravljanja z dokumenti.

Dvojni vlagalnik dokumentov s skenerjem (DSDF) s 
svojim posamično prehodnim dupleks skenerjem je 
standarden in bo izboljšal vašo produktivnost. S 
kapaciteto 300 listov in neverjetno hitrostjo do 240 slik 
na minuto lahko storite več in hitreje.

S temi inteligentnimi barvnimi sistemi si ne morete 
želeti več. Popolna prilagodljivost, ki se ji gre zahvaliti 
paleti možnosti je kombinirana z učinkovitostjo, ki bo 
v podporo naprednim zahtevam.
Zaradi petih hitrosti tiskanja med katerimi lahko 
izbirate, gre za sistem, ki je ukrojen po meri vašega 
poslovanja in na katerega se vedno lahko zanesete.

Opremljena z enako napredno krmilno tehnologijo 
e-BRIDGE kot vrhunski barvni sistemi, sta ta vstopna 
modela idealna za tista manjša podjetja in delovne 
skupine, ki ne želijo kompromitirati kakovosti.
S fleksibilno kapaciteto papirja in paleto možnosti 
dodelave, pokrivata vse osnovne zahteve in sta 
zanesljiv partner pri vsakodnevnem poslovanju.

A3 BARVNI SISTEMI
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KLJUCNE SPECIFIKACIJE

POVEŽI. VGRADI. POENOSTAVI.
Tehnologija za vsa delovna mesta prinaša napredno funkcionalnost, enostavnost uporabe  in brezskrbnost.

Ker razume, da ima vsaka industrija edinstvene delovne procese in potrebe, je Toshiba razvila prilagodljive 
MFP-je ki vam bodo olajšali delo.  Intuitivni in inteligentno vgrajeni, naši izdelki poenostavljajo zapletene 
naloge in vam ponujajo nadzor pri čemer zagotavljajo zanesljivost, po kateri je Toshiba že znana.

Toshibina zadnje serije prihajajo z obljubljenim deljenjem informacij (Together Information) – našo zavezo za 
sodelovanje s strankami z namenom zagotavljanja ukrojenih, stroškovno učinkovitih rešitev, ki zadovoljujejo 
vaše potrebe po tiskanju, upravljanju dokumentov in vsebine ter vam hkrati pomagajo pri izpolnjevanju 
ekoloških ciljev.

1) opcija

e-STUDIO5516aclcF/
6516ac/7516ac

e-STUDIO2515ac/3015ac/
3515ac/4515ac/5015ac

e-STUDIO2010ac/2510ac

Funkcije Tiskanje, Skeniranje, Kopiranje, Fax1) Tiskanje, Skeniranje, Kopiranje, Fax1) Tiskanje, Skeniranje, Kopiranje, Fax1)

TEC-Value 3.6/4.4/5.4 kWh/teden 1.0/1.3/1.5/2.1/2.2 kWh/teden 0.9/1.1 kWh/teden

Hitrost tiskanja in 
kopiranja

Barvno:            
A4: 55/65/75 ppm
A3: 27/30/37 ppm

ČB:  
A4: 65/75/85 ppm
A3: 30/37/40 ppm

A4: 25/30/35/45/50 ppm
A3: 15/16/18/22/25 ppm

A4: 20/25 ppm
A3: 10/12 ppm

Kapaciteta papirja

Kaseta: 4 x 540 listov or 2 x 540 listov
+ 1 Tandem LCF: 1 x 2,320 listov 

Ročni vhod: 1 x 120 listov,
max. 6,020 listov

Kaseta: 2 x 550 listov
Ročni vhod: 1 x 100 listov,

max. 3,200 listov

Kaseta: 1 x 250 listov,
Ročni vhod: 1 x 100 listov,

max. 2,900 listov

Avtomatski podajalec 
dokumentov DSDF RADF1) or DSDF1) RADF1)

Velikost papirja in teža

Kaseta: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m2

Tandem LCF1): A4, 60-256 g/m2

Ročni vhod:
100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m2,

 Banner paper:
up to 313.4 x 1,200 mm, 90-163 g/m2

1st Kaseta: A5R-A3, 60-256 g/m2

2nd Kaseta: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m2

Ročni vhod:
100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-280 g/m2,

Banner paper:
up to 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m2

Kaseta:
A5R-A3, 60-163 g/m2

Ročni vhod:
100 x 148 mm-A3, 60-209 g/m2

Spomin Toshiba Secure HDD 320 GB, 4 GB RAM Toshiba Secure HDD 320 GB, 4 GB RAM
Toshiba Secure HDD 320 GB, 2 GB RAM, 

max. 4GB1) RAM

Uporabniški vmesnik 26 cm (10.1”) barvni zaslon na dotik 26 cm (10.1”) barvni zaslon na dotik 26 cm (10.1”) barvni zaslon na dotik

Čas ogrevanja
(iz mirovanja)

~ 15 sekund ~ 12 sekund ~ 13 sekund

Možnost finišerja   
Značilnosti Mobilno tiskanje, Brezžično tiskanje1), 

Embedded Apps1)

Mobilno tiskanje, Brezžično tiskanje1), 
Embedded Apps1)

Mobilno tiskanje, Brezžično tiskanje1), 
Embedded Apps1)



Serije za visoko produktivne črno-bele sisteme s katerimi lahko ohranjate veliko količino tiskarskih opravil.
Hitrosti do 240 slik na minuto standardnega dvojnega vlagalnika dokumentov s skenerjem, so dodatek že tako 
impresivni učinkovitosti teh modelov. Zasnovan za sodobno upravljanje z dokumenti, ta sistem podpira 
mobilno tiskanje in tiskanje v oblaku ter ima velik prilagodljiv tablični uporabniški vmesnik.
 

Hitra in učinkovita multi-funkcionalnost na katero se 
lahko zanesete. Zahvaljujoč najnovejši tehnologijo 
lahko uživate enostavnost uporabe in prilagodljivost, ki 
ju potrebujete v sedanjem hitro spremljajočem se 
poslovnem svetu. 

Popolnoma prilagodljiv uporabniški vmesnik vam 
omogoča zagon zapletenih delovnih procesov s 
preprostim dotikom gumba, kar povečuje vašo 
učinkovitost in vam prihrani čas. 

Karkoli že potrebujete, Toshibini 
črno-beli tiskalni sistemi so tu, 
da so vam v pomoč. Skupaj z 
multi-funkcijskimi možnostmi, 
vam  e-STUDIO2309a/2809a 
zagotavlja izjemno izvedbo 
Briljantni tisk, kristalno čisto 
barvno skeniranje in hitro 
kopiranje so združeni v stilski 
obliki. Če dodate še opcijski 
faks, lahko ti sistemi 
zadovoljujejo vsem zahtevam 
sodobnega pisarniškega okolja. 

Visoko produktivno delo z dokumenti 

Če za vaše dnevno poslovanje iščete veliko količinski in 
visoko hitrostni ali kompaktni sistem je Toshibina 
črno-bela paleta izdelkov A3 s hitrostmi tiskanja od 23 do 
85 ppm sistem, ki popolnoma zadovoljuje vaše potrebe. 

Na osnovi zanesljive Toshibine tehnologije so bili vsi 
sistemi izdelani za zagotavljanje zanesljivega tiskanja 
dokumentov, od prve pa do zadnje strani.

6      ZBIRNI PROSPEKT MFP & TISKALNIKI

Zanesljiv in gospodaren multi-funkcijski sistem, ki bo 
pokrival vse vaše vsakodnevne potrebe. Z izhodnima 
hitrostma 23 in 28 strani na minuto je lahko 

e-STUDIO2303am/2803am 
enostavno kos potrebam 
sodobnega poslovanja 
Zaradi izjemne kakovosti 
slike bodo imeli vaši 
dokumenti profesionalni 
videz in bodo vašim 
poslovnim partnerjem 
pustili trajen vtis.

A3 CRNO-BELI SISTEM
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1) opcija
2) samo pri e-STUDIO2518a in e-STUDIO3018a 
3) samo pri e-STUDIO3518a/4518a/5018a

e-STUDIO5518a/6518a/
7518a/8518a

e-STUDIO2518a/3018a/
3518a/4518a/5018a

e-STUDIO2303am/
2803am

e-STUDIO2309a/2809a

Funkcije
Tiskanje, Skeniranje, Kopiranje, 

Fax1)

Tiskanje, Skeniranje, Kopiranje, 

Fax1)
Tiskanje, Skeniranje, Kopiranje

Tiskanje, Skeniranje, Kopiranje, 

Fax1)

TEC-Value 3.0/3.5/4.3/5.3 kWh/teden 1.0/1.3/1.3/2.0/2.2 kWh/teden 1.2 / 1.4 kWh/teden 1.1/1.2 kWh/teden

Hitrost tiskanja in 
kopiranja

A4: 55/65/75/85 ppm
A3: 27/30/37/40 ppm

A4: 25/30/35/45/50 ppm
A3: 16/16/25/25/25 ppm

A4: 23 / 28 ppm
A3: 14 / 14 ppm

A4: 23/28 ppm
A3: 14/14 ppm

Kapaciteta papirja

Kaseta: 2 x 540 listov 
+ Tandem LCF: 1 x 2,320 listov

Ročni vhod: 1 x 120 listov,
max. 6,020 listov

Kaseta: 2 x 550 listov
Ročni vhod: 1 x 100 listov,

max. 3,200 listov

Kaseta: 1 x 250 listov

Ročni vhod: 1 x 100 listov,
max. 600 listov

Kaseta: 1 x 250 listov

Ročni vhod: 1 x 100 listov,
max. 1,700 listov

Avtomatski podajalec 
dokumentov DSDF RADF1) or DSDF1) RADF1) RADF1)

Velikost papirja in teža

Kaseta: A5R-320 x 460 mm, 
60-256 g/m2

Tandem LCF: A4, 60-256 g/m2

Ročni vhod: 100 x 148 mm - 
330 x 483 mm, 60-300 g/m2

Banner paper:
up to 313.4 x 1,200 mm, 

90-163 g/m2

Kaseta:
A5R-A3, 60-256 g/m2

Ročni vhod:
100 x 148 mm-A3, 52-256 g/m2

Kaseta:
A5R-A3, 64-80 g/m2

Ročni vhod:
A5R-A3, 52-216 g/m2

Kaseta:
A5R-A3, 64-80 g/m2

Ročni vhod:
A5R-A3, 52-216 g/m2

Spomin
Toshiba Secure HDD 320 GB, 

4 GB RAM

Toshiba Secure HDD 320 GB, 

2 GB2), 4 GB RAM3)
 512 MB RAM  512 MB RAM

Uporabniški vmesnik 26 cm (10.1”) barvni zaslon 
na dotik

26 cm (10.1”) barvni zaslon 
na dotik

LCD panel LCD panel

Čas ogrevanja
(iz mirovanja)

~ 15 sekund ~ 14/14/16/16/16 sekund ~18 sekund ~ 18 sekund 

Možnost finišerja   — —

Značilnosti
Mobilno tiskanje, Brezžično 

tiskanje1), 
Embedded Apps1)

Mobilno tiskanje, Brezžično 
tiskanje1), 

Embedded Apps1)
— Brezžično tiskanje1)

Dimenzije (Š x G x V) 
in teža

995 x 698 x 1,227 mm,

~ 195 kg

585 x 585 x 787 mm,

~ 58 kg

557 x 402 x 540 mm,

~ 25.5 kg

557 x 540 x 402 mm,

~ 25.5 kg

TOSHIBA SECURE HDD

Najsodobnejša varnost zahvaljujoc najvišjim varnostnim standardom

Z inovativnim varnim trdim diskom (HDD), je Toshiba postavila najvišje 
varnostne standarde in zagotovila najsodobnejše varovanje občutljivih 
podatkov. Vsakič ko tiskate ali kopirate se podatki shranijo na trdi 
disk sistema. Ti podatki ne smejo nikdar zaiti v napačne roke in zato 
potrebujejo močno zaščito.

Do sedaj je varnost na visoki ravni v mnogih primerih pomenila tudi 
precejšnjo izgubo zmogljivosti. Zahvaljujoč Toshiba Secure HDD je to 
preteklost.

256-bitno AES kodiranje se izvaja v realnem času, kodirni ključ pa je 
shranjen na samem trdem disku. 

Integrirana zašcita s kodirnim kljucem za podatke

KLJUCNE SPECIFIKACIJE
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A4 BARVNI SISTEMI

Ti kompaktni A4 barvni multi-funkcijski sistemi 
zagotavljajo prvovrstno obdelavo dokumentov ob 
hkratni maksimalni produktivnosti. Ta je dosežena 
s hitrostjo tiskanja 33/38 strani/minuto. 
e-STUDIO388cs omogoča tudi digitalizacijo 
dokumentov s hitrostjo do 94 strani/minuto. Da bi se 
soočil s takšno količino podatkov je  
e-STUDIO388cs standardno opremljen s trdim 
diskom zmogljivosti 500GB.

Ta robustni in zanesljivi A4 barvni tiskalnik 
zagotavlja popolno kakovost za dnevna 
tiskarska opravila. Zaradi obdelave 
različnih kakovosti in formatov papirja se  
e-STUDIO388cp lahko uporablja za širok 
spekter tiskarskih opravil. Barvni zaslon 
na dotik omogoča hitro in celovito 
upravljanje sistema za tiskanje.

Ti izredni A4 barvni MFP-ji so zmožni zadovoljiti vse 
zahteve sodobnega pisarniškega okolja: tiskanje, 
skeniranje, kopiranje in faksiranje. S hitrostjo 
barvnega tiskanja  38/47 strani/minuto, je možna 
hitra izvedba tiskarskih opravil.

Inovativna tehnologija teh sistemov zagotavlja 
popolno vgradnjo v obstoječa omrežja in delovne 
procese, ki prispevajo k optimizaciji vašega dela z 
dokumenti. Zahvaljujoč velikemu 17.8cm barvnemu 
zaslonu na dotik je mogoče tudi zahtevna opravila 
izvajati hitro in pregledno.

Polega tega e-STUDIO389cs/479cs i479cs preseneča 
zaradi izjemne kakovosti tiskanja in zagotavlja popoln 
videz vseh ustvarjenih dokumentov.
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Zakaj kompromis?

To, da nimate prostora za sistem A3,  še ne pomeni, 
da ne morete imeti odličnega tiskanja barvnih 
dokumentov. Naši kompaktni A4 barvni sistemi so 
bili zasnovani za podjetja in delovne skupine, ki imajo 
malo prostora in velika pričakovanja.

Odlična kakovost slike je zagotovljena pri vseh 
napravah. Dovolj je, da se odločite za model, ki 
popolnoma ustreza vaši individualni količini 
dokumentov in zahtevam delovnega procesa.

1) opcija
3) sami pri e-STUDIO338cs
4) samo pri e-STUDIO388cs

e-STUDIO389cs/479cs e-STUDIO338cs/388cs e-STUDIO388cp

Funkcije Tiskanje, Skeniranje, Kopiranje, Fax Tiskanje, Skeniranje, Kopiranje, Fax Print

TEC-Value 1.6/2.0 kWh/teden 1.3/1.4 kWh/teden 1.4 kWh/teden

Hitrost tiskanja in 
kopiranja 38/47 ppm 33/38 ppm 38 ppm

Kapaciteta papirja
Kaseta: 1 x 550 listov

Ročni vhod: 1 x 100 listov,
max. 2,300 listov

Kaseta: 1 x 250 listov 
Ročni vhod: en list
max. 1,451 listov

Kaseta: 1 x 250 listov
Ročni vhod: en vhod

max. 1,451 listov

Avtomatski podajalec 
dokumentov RADF RADF2) / DSDF3) —

Velikost papirja in teža 

Kaseta: 
A6-A4/custom, 

60-105 g/m2 (do 218 g/m2)
Ročni vhod: 

76 x 127 mm - 216 x 356 mm,
60-105 g/m2 (special up to 218 g/m2)

Kaseta:
A5-A4/custom,

60-176 g/m2

Ročni vhod: en list
76 x 127 mm - 216 x 355 mm, 

60-176 g/m2

Kaseta: 
A6-A4/custom, 
60-176 g/m2

Ročni vhod: en list 
76 x 127 mm - 216 x 355 mm,

60-176 g/m2

Spomin
2 GB, max. 4 GB1) RAM, 500 GB HDD1) /
2 GB, max. 4 GB1) RAM, 500 GB HDD

2 GB, max. 6 GB1) RAM, 500 GB HDD1) /
2 GB, max. 6 GB1) RAM, 500 GB HDD

1 GB, max. 1 GB RAM, 
500 GB HDD1)

Uporabniški vmesnik 
17.8 cm (7”)

barvni zaslon na dotik

10.9 cm (4.3”)  

barvni zaslon na dotik

10.9 cm (4.3”)  

barvni zaslon na dotik

Čas ogrevanja
(iz mirovanja)

~ 14 sekund ~ 16 sekund ~ 15 sekund

Možnost finišerja   —
Značilnosti Mobilno tiskanje,

Brezžično tiskanje1)

Mobilno tiskanje,
Brezžično tiskanje1)

Mobilno tiskanje,
Brezžično tiskanje1)

Dimenzije (Š x G x V) 
in teža

505 x 533 x 648 mm,

~ 44.8 kg

442 x 507 x 462 mm, 

~ 27.2/27.4 kg

442 x 421 x 308 mm,

~ 21.1 kg

KLJUCNE SPECIFIKACIJE



S hitrostjo tiskanja 40/47 strani/minuto si ti 
tiskalniki idealni za majhna in srednja 
podjetja ter delovne skupine. Pregledno 
delovanje pa tudi možnost prilagajanja teh 
sistemov vedno večjim zahtevam v podjetjih 
- npr. z dodajanjem dodatnih papirnih 
vložkov - so ti sistemi idealni za vašo 
dejavnost.  

Dva kompaktna multi-funkcijska sistema, ki predstavljata 
kombinacijo  najsodobnejše tehnologije in izjemne 

kakovosti tiskanja. Omogočata enostavno vgradnjo v 
obstoječa omrežja in ponujata intuitivno in pregledno 

delovanje. e-STUDIO448S je opremljen z močnim dvojnim 
skenirnim vlagalnikom dokumentov kapacitete 500 listov in 

hitrostjo skeniranja do 84 slik/minuto.

Ta inovativni multi-funkcijski 
sistem pokriva vse: tiskanje, 
skeniranje, kopiranje in faksiranje v 
enem samem kompaktnem 
sistemu. S hitrostjo tiskanja 47 
strani/minuto in dvojnim skenirnim 
vlagalnikom dokumentov 
kapacitete 100 listov pa tudi zaradi 
hitrosti skeniranja do 94 slik/
minuto, gre za pravi pospeševalnik 
produktivnosti. Seveda 
e-STUDIO478S ustreza najvišjim 
okoljskim standardom.  Funkcije za 
zmanjševanje porabe energije in 
ohranjanja virov so vgrajene 
standardno.

Z e-STUDIO528p dobite močan, 
zanesljiv in izjemno uporabniku 
prijazen sistem za tiskanje.
Zahvaljujoč uporabniku prijaznem 
zaslonu na dotik je mogoče ta 
zmogljivi tiskalnik upravljati hitro in 
udobno. Poleg hitrosti tiskanja do 52 
strani/minuto lahko izberete pestro 
paleto možnosti obdelave papirja, ki 
ustrezajo vašim zahtevam.
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Dva inovativna sistema 
STUDIO2802am/2802af 
ponujata več kot si mislite. 
Ta A4 sistema sta za 
tiskanje, skeniranje in 
kopiranje zmožna dela z A3. 
To pomeni, da čeprav v 
glavnem delate z dokumenti 
A4, to ne pomeni, da morate 
pogrešati  A3.

A4 CRNO-BELI SISTEM
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Kompakten. Zanesljiv. Ucinkovit.

Za vsakodnevno poslovanje potrebujete sistem na 
katerega se lahko zanesete, pa čeprav stvari postajajo 
heretične in ste v stiski s časom.

Naši kompaktni modeli A4 zagotavljajo, da lahko bolje 
vodite vaše poslovanje.

1) opcija
2) samo pri e-STUDIO2802af
3) samo pri e-STUDIO478p
4) samo pri e-STUDIO408s
5) samo pri e-STUDIO448s

e-STUDIO2802aF/am e-STUDIO478s e-STUDIO408s/448s e-STUDIO528p e-STUDIO408p/478p

Funkcije
Tiskanje, Skeniranje, 

Kopiranje, Fax2)

Tiskanje, Skeniranje, 

Kopiranje, Fax

Tiskanje, Skeniranje, 

Kopiranje, Fax
Tiskanje Tiskanje

TEC-Value                  ~1.4 kWh /teden 1.8 kWh/teden 1.5/1.7 kWh/teden 1.9 kWh/teden 1.5/1.8 kWh/teden

Hitrost tiskanja in 
kopiranja

A4: 28 ppm, 

A3: 14 ppm
47 ppm 40/44 ppm 52 ppm 40/47 ppm

Kapaciteta papirja

Kaseta: 
1 x 250 listov,
Ročni vhod: 
1 x 50 listov,

max. 300 listov

Kaseta: 

1 x 550 listov 

Ročni vhod: 

1 x 100 listov,

max. 2,350 listov

Kaseta: 
1 x 250 listov
Ročni vhod: 

1 x 100 listov,
max. 900/2,000 listov

Kaseta: 

1 x 550 listov 

Ročni vhod: 

1 x 100 listov,

max. 4,400 listov

Kaseta: 

1 x 250/550 listov

Ročni vhod: 

1 x 100 listov,

max. 900/2,300 listov

Avtomatski podajalec 
dokumentov

RADF DSDF RADF4)/DSDF5) — —

Velikost papirja 
in teža 

Kaseta: 
A4, 60-80 g/m2

Ročni vhod: 
A5R-A3, 52-216 g/m2

Kaseta: 
A6-A4/custom, 

60-120 g/m2

Ročni vhod: 
76 x 127 mm - 
216 x 356 mm,
60-216 g/m2

Kaseta: 
A6-A4/custom, 

60-120 g/m2

Ročni vhod:
76 x 127 mm - 
216 x 356 mm, 
60-216 g/m2

Kaseta: 
A6-A4/custom, 

60-176 g/m2

Ročni vhod: 
76 x 127 mm - 
216 x 355 mm, 
60-176 g/m2

Kaseta: 
A6-A4/custom, 

60-120 g/m2

Ročni vhod: 
76 x 127 mm - 
216 x 356 mm,
60-216 g/m2

Spomin 512 MB RAM
2 GB RAM, 

500 GB HDD

1 GB, max. 1 GB RAM/

2 GB, max. 2 GB RAM, 

500 GB HDD

1 GB, max. 

5 GB1) RAM, 

500 GB HDD1)

512 MB RAM

Uporabniški vmesnik LCD panel 17.8 cm (7”)
barvni zaslon na dotik

10.9 cm (4.3”)  

barvni zaslon na dotik

10.9 cm (4.3”)  

barvni zaslon na dotik

2 line LED zaslon / 
6.1 cm (2.4”) Barvno 

LCD panel

Čas ogrevanja
(iz mirovanja)

~ 48 sekund ~ 9 sekund ~ 9 sekund ~ 11 sekund ~ 9 sekund

Možnost finišerja —  —  —

Značilnosti Brezžično tiskanje1) Mobilno tiskanje, 
Brezžično tiskanje1)

Mobilno tiskanje, 
Brezžično tiskanje1)

Mobilno tiskanje, 
Brezžično tiskanje1)

Mobilno tiskanje, 
Brezžično tiskanje1) 3)

Dimenzije 
(Š x G x V) & teža

390 x 540 x 505 mm, 
~ 26.5 kg/ ~ 28.5 kg

489 x 477 x 545 mm,
~ 22.3 kg

399 x 430 x 467 mm, 
~ 19.4 kg/

489 x 430 x 477 mm, 
~ 20.6 kg

428 x 510 x 441 mm,
~ 25.6 kg

399 x 374 x 260 mm,
~ 14 kg/

399 x 374 x 303 mm,
~ 15.8 kg

KLJUCNE SPECIFIKACIJE
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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.

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. Range Brochure_MFP_IDD_20190618

O Toshiba Tec

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 

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.

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

Za več informacij se obrnite na nas:

Pridobili smo certifikat poslovne odličnosti:


