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mono lézernyomtató

9050N

TallyGenicom 9050N hálózati lézernyomtató
– Teljesítmény a nyomtatásban
Technikai jellemzők

• 50 oldal/perc A4-es sebesség
• A3, A4-es lapméret
• 300.000 oldalas havi terhelhetőség
• párhuzamos, USB 2.0, Ethernet 10/100baseT, soros interfész
• PCL5e, PCL6 emulációk, Adobe PS Level3
• 1200×1200 dpi felbontás
• 2x500+100 lap befogadása képes lapadagoló
• 2×500 lapos kiegészítő 4. 5. ladagolók( A3),vagy 1200 és 800 (A4)
• 33.000 oldal élettartamú kellékanyag
Robusztus teljesítmény a nyomtatási feladatok megoldásához

A 9050N mono lézernyomtató 533MHz-es RISC processzorának, valamint a TallyGenicom által kifejlesztett Intelliprint kontroller
technológiának köszönhetően kategóriájának egyik legfigyelemreméltóbb képviselője. A 256 MB memória, a 300.000 oldalas havi
kapacitás, valamint a mindössze 7 másodperces felfűtési idő ideálissá teszi nagyszámú felhasználó egyidejű kiszolgálására. A 50 oldal/
perces sebességének köszönhetően akár nagyobb iroda nyomtatási igényeit is könnyedén képes kielégíteni.

Sokrétű papírkezelés, dupla lapadagoló tálca már alapkivitelben

A 9050N alapkiépítésben két zárt papíradagoló tálcával rendelkezik. Az alsó tálcákba 500 lap, míg a kiegészítő tálcába további 100 lap
vagy boríték helyezhető el. Szükség esetén további kettő, egyenként 500 lapos A3 lapadagolóval egészíthető ki, vagy A4 lapadagolóból
1200 és 800 lapos kapacitással is növelhető. Az elkészült nyomtatások tárolására, szortírozására 3500 lapos iratrendező tálcával is
kiegészíthető.

Nagy mértékű variálhatóság

MONO LÉZERNYOMTATÓ
SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ
MÁTRIX NYOMTATÓ
SORNYOMTATÓ
NYOMTATÓ SZERVER
9050N MONO LÉZERNYOMTATÓ

A 9050N különféle kiépítésben áll rendelkezésre. A 9050N alapmodell párhuzamos és USB2.0, Ethernet 10/100baseT. soros interfész
mellett, PCL5e/PCL6 emulációt tartalmaz, valamint megtalálható az Adobe PostScript Leves3 lapleíró nyelv is. Az alaptípust ki lehet
egészíteni további lapadagoló kazettákkal, illetve duplex egységgel is. Természetesen a kiegészítők külön-külön is beszerezhetőek,
tehát pl. az alapkivitelű modell is „csúcsprinterré” fejleszthető.

Intellifilter funkciók

A 9050-es nyomtatócsalád tartalmazza a TallyGenicom által kifejlesztett Intelliprint interfészt és a hozzá kapcsolódó Intellfilter funkciókat.
A megoldás nagy előnye, hogy ugyanilyen interfésszel ellátott más technológiájú (pl. mátrix) nyomtatók között egyszerű illesztési
lehetőséget kínál. Az Intellifilter segítségével olyan szoftveralkalmazásokhoz is könnyedén illeszthetők a 9050-es nyomtatók, amelyek
inkompatibilitás végett más nyomtató típusokat nem tudnak megfelelően vezérelni.

Műszaki adatok
Technológia

Elektrofotografikus lézer

Maximális sebesség

50 oldal/perc

Első oldal nyomtatási ideje

7 másodperc (ha nincs energiatakarékos állapotban)

Terhelhetőség

300 000 oldal/hó maximum

Felbontás
Memória

1200*1200 dpi
256 MB (768 MB-ig bővíthető)

Emulációk

PCL 5e, PCL 6, Adobe Postscript 3

Opcionális emuláció

TBA

Duplex nyomtatás

Opcionális

Processzor

533 MHz-es processzor

Interface

Párhuzamos (Bi-Directional), USB 2.0, Ethernet

9050N

mono lézernyomtató

(10BaseT/100BaseTx),Serial RS-232
Opcionális integrált interface

1 GB Ethernet

Alap lapadagolás és papírkezelés

550 lapos zárt alsó adagoló, elülső tálca 150 lapnak

Opcionális lapadagolás és papírkezelés

Második és harmadik 500 lapos alsó adagoló,
illetve 4. és 5. lapadagoló A3-ban 2x500, A4-ben 1200+800 lapos

Használható papírméretek

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Postcard, Index-card,
Envelope Com10, Monarch, C5, DL

Papírvastagság

Alsó lapadagolóból: 60-216 g/m2
Elülső lapadagolóból: 60-216 g/m2
Duplex 60-216g/ m2

Meghajtó programok

Windows 9x, NT 4.0, 2000, ME, XP, Vista Macintosh

Méret (szélesség, mélység, magasság)

421x465x404 mm

Tömeg

20,6 kg

Kellékanyag

Festékkazetta – 33 000 oldalra (5%-os fedettségnél)
Fotóhenger – 60 000 oldalra
Szervizcsomag – 300 000 oldalra
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