Catálogo
• Ideal para pequenos grupos de trabalho,
a impressora A4 monocromática
e-STUDIO385P, oferece fiabilidade a
38 páginas por minuto e capacidade
de papel até 850 folhas.

• Com uma resolução até 1.200 x 1.200
dpi, os seus documentos são impressos
em alta qualidade e vão impressionar
pelas imagens e gráficos nítidos.

• A utilização intuitiva do LCD a cores
permite o acesso fácil a todas as
funções e ainda lhe dá informação
sobre o estado dos trabalhos.

• Funções avançadas de impressão
que cobrem todas as necessidades
do dia-a-dia dos negócios e que
ajudam a melhorar a eficiência.

• Para ajudar a proteger os recursos, a
e-STUDIO385P tem, como standard,
modos de poupança de energia, bem como
a função de impressão frente e verso.

Se está à procura de uma impressora A4, a Preto & Branco,
não precisa procurar mais. A e-STUDIO385P oferece
documentos de forma rápida e fiável e é ideal para pequenos
negócios ou grupos de trabalho.
Você escolhe como se quer ligar à impressora: pode utilizar
como um sistema individual, ligada a uma rede, ou para fazer
impressão móvel - Tudo é possível.
De acordo com os mais elevados padrões ambientais
internacionais, a e-STUDIO385P tem características que o
ajudam a poupar recursos valiosos.

ESPEC
CIFICAÇÕES
Geral

Sistema & Segurança

Velocidade

38 ppm

Gestão do equipamento

e-BRIDGE Fleet Management System1)

Tempo de aquecimento

Aprox. 9.5 segundos (de modo poupança energia)

Dimensão e formato do
papel

A6-A4/customizado, 60-90 g/m2 (Cassete)
A6-A4/customizado, 60-120 g/m2 (Gaveta)1)
76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-163 g/m2 (Bypass)

Características do
sistema

Modos de poupança de energia, ajuste automático
de saturação/escurecimento de toner

Accounting & Segurança

Capacidade de papel

1 x 250 folhas (Cassete), 1 x 50 folhas (Bypass)
Máximo: 850 folhas

Impressão privada, filtro de endereço IP, filtro de
porta, suporte de protocolos SNMPv3, SSL e
IPSec, autenticação 802.1x, bloqueio do painel de
operador

Frente/verso automático

A4/customizado, 60-90 g/m2

Tabuleiro interno

150 folhas

Painel de controlo

LCD a cores de 2.4” (6 cm) com teclado numérico,
setas de navegação e LED

Memória

256 MB

Gaveta para 550 folhas – KD-1048

Interface

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6),
High Speed USB 2.0, Porta paralela

Mesa (bloqueável) – MH-3100

Dimensões e Peso

399 x 382 x 263 mm (C x L x A), ~ 14.2 kg

Kit inicial

Toner inicial e unidade de imagem

Opcionais
Gaveta para 250 folhas – KD-1047

Módulo Wireless LAN – GN-1100

1)

Opcional

Impressão
Resolução

Máx. 1.200 x 1.200 dpi

Tempo da 1ª página

Aprox. 6.5 segundos

Linguagem de descrição
de páginas

Emulação PCL 6, PCL 5, PostScript 3 e PDF v1.7,
XPS, PPDS

Sistemas suportados

Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/
Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/
Server 2008 (64 bit), Mac OS X 10.5-10.9,
Linux/Unix, Novell NetWare

Funções de impressão

Driver universal de impressão, impressão privada,
multiplas páginas por folha, impressão de
envelope.
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Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todas as empresas e/ou nomes de produtos são marcas registadas dos seus respectivos
fabricantes nos seus mercados e/ou países. Todos os direitos reservados. Estamos constantemente a trabalhar para fornecer os dados mais recentes sobre
os nossos produtos. As especificações de alguns modelos podem ser alteradas entre a produção e o lançamento desta documentação. A produtividade
e especificações de papel referem-se a folhas A4 de 80 g/m2 excepto nos casos mencionados. Copyright ©2014 TOSHIBA TEC. DS_e-STUDIO385P_IDD_
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