Datasheet
•	A4 zwart-witprinter met een

afdruksnelheid van 47 pagina’s per minuut
en een papiercapaciteit tot 2.300 vel

•	Ideaal voor kleine, middelgrote
en grote werkgroepen

•	Veel verschillende opties om in

individuele behoeften te voorzien

•	Energiebesparingsstand voor
minder energieverbruik

•	Geheel CO2-neutraal printen dankzij het
Toshiba CO2-neutraal programma

De e-STUDIO470p heeft een uitzonderlijke beeldkwaliteit en
produceert professionele documenten. Met een maximale
papiercapaciteit van 2.300 vel en geavanceerde
afwerkingsmogelijkheden kunt u de meest veeleisende
printopdrachten eenvoudig verwerken.
Toshiba is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid ten
aanzien van het milieu: van de keuze van materialen tot de
recycling ervan. De e-STUDIO470p voldoet aan de
toonaangevende internationale milieunormen. De
energiebesparingsstand en het standaard dubbelzijdig
afdrukken dragen bij in het sparen van natuurlijke hulpbronnen.
De CO2-uitstoot van alle Toshiba multifunctionals en printers,
van productie en vervoer tot gebruik, wordt gecompenseerd in
milieuvriendelijke projecten over heel de wereld. De Toshiba
systemen laten op deze manier geen CO2-voetafdruk achter.

SPECIFICATIES
Algemeen

Opties

Printsnelheid

47 ppm

Opwarmtijd

9 seconden

Papierformaat en
-gewicht

Papierlade: A6-A4/universeel papier, 60-120 g/m
Handinvoer: 76 x 127 mm - A4, 60-163 g/m2

Onderzetkast met
draaibare bovenkant

Papiercapaciteit

550 vel (papierlade), 100 vel (handinvoer)
Maximaal: 2.300 vel

In hoogte verstelbare
onderzetkast

Intern uitvoervak

250 vel

Automatische duplex
unit

A4/universeel papier, 60-90 g/m2

Formulieren- en
barcodekaart

Bedieningspaneel

2.4” (6 cm) kleuren LCD display

Geheugen

256 MB, maximaal: 1.280 MB

Interface

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

Afmetingen en gewicht

2

399 x 382 x 306 mm (b x d x h), ~ 15,7 kg

Printen
Resolutie

Tot 1.200 x 1.200 dpi

Snelheid eerste afdruk

6,5 seconden

Printertaal

PCL 6, PostScript 3 en PDF v1.7 emulatie,
PCL 5, XPS, PPDS

Besturingssystemen

Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/
Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/
Server 2008R2 (64bit), Mac OS X 10.5-10.9,
Linux/Unix, Novell NetWare

Printfunctionaliteiten

Universele printerdriver, printen van USB, uitgesteld
printen, meerdere pagina’s per vel, enveloppen
printen

250 vel papierlade

A6-A4/universeel papier, 60-120 g/m2

550 vel papierlade

A6-A4/universeel papier, 60-120 g/m2

IPDS-kaart
Wireless LAN-module

1)
2)

Optioneel
Harde schijf vereist
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Systeem & Beveiliging
Systeemmanagement

e-BRIDGE Fleet Management System1)

Systeemfunctionaliteiten

Energiebesparingsstand, automatische
tonersaturatie

Accounting & beveiliging

Privé printen, IP-adresfilter, poortfilter,
ondersteuning van SNMPv3, SSL- en
IPSec-protocollen, 802.1x authenticatie,
toegangsbeheerfuncties, data encryptie/wissen
harde schijf2)

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of
geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen. Alle rechten voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig om
de laatste status van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie
veranderen. Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4-papierformaat en 80 g/m2 papiergewicht, tenzij anders vermeld. Copyright © 2015
TOSHIBA TEC.

