
352ci / 402ci  / 502ci 
Hele kontoret i et 
multifunktions system.
Sig farvel til besværlige og kedelige kontoropgaver en gang for alle! Vores 352ci, 402ci og 502ci A4 farve MFP'er 
giver dig den perfekte support. Betjening via den store touchskærm opfylder de nyeste standarder og er 
således banebrydende praktisk. Ved 35, 40 eller 50 A4-farvesider pr. minut er de ikke kun utroligt produktive, 
men muliggør også innovativ kommunikation via NFC eller Wi-Fi * samt oprettelse af tekst-søgbare filer til 
hurtigt at hente dine arkiverede data. Og hvis det ikke var nok, har du et væld af professionelle 
efterbehandlingsmuligheder lige ved hånden.

Hvad du kan forvente:

Ren funktionalitet: Hvis du scanner store mængder dokumenter,
så du vil sætte pris på at være i stand til at vælge mellem 
forskellige dokumentfremførere - lige fra en automatisk 
reversfeeder til en dobbelt-scanningsfeeder med detektering af 
dobbeltfødning og hæfteklips sensor. Sidstnævnte kan indeholde 
optil 270 originaler og scanne op til 170 billeder pr. minut, mens 
forsiden og bagsiden af et dokument kan behandles i en enkelt han-
dling. Dette holder ikke kun dine dokumenter i god stand, men 
sikrer også, at ingen original efterlades uskannet eller passerer, 
mens de hæftes på trods af systemets lynhurtige hastighed.

Sensationel fleksibilitet: 352ci, 402ci og 502ci har en rig 
hukommelse. Dette garanterer ikke kun problemfri multitasking, 
men giver dig også mulighed for at oprette individuelle 
brugerbokse til opbevaring ofte brugte filer og dokumenter på
harddisken. Dette betyder, at de ikke behøver at blive sendt 
gentagne gange til systemet, hvilket markant reducerer trafikken 
på dit netværk.

Absolut fortrolighed: Alle tre multifunktionelle systemer giver dig 
forskellige sikkerhedsfunktioner til at beskytte dine følsomme 
data. Datasikkerhedskit til kryptering og overskrivning af 
harddiskdata er inkluderet i standardfunktionerne ved siden af 
Trusted Platform Module, der fuldt og pålideligt beskytter dine 
data mod uautoriseret adgang. Secure Boot-funktionen og 
Runtime Integrity Check undersøger også kontinuerligt ægtheden 
og integriteten af din firmware.

Suveren kvalitet: Udskrivningsopløsningen på 1.200 x 1.200 dpi 
kombineret med den række medier, som systemerne kan 
behandle, betyder, at de opfylder de højeste standarder. Du kan 
endda levere dem med papirformater fra A6R til A4 og papirvægte 
optil 220 g / m² fra op til fem papirkilder for en samlet kapacitet på
3.100 sider. Post bakken* giver dig mulighed for efterfølgende at 
sortere/fordele dit output efter brugere eller afdeling. Alternativt 
tre efterbehandlere* med funktioner som hæftning og 
hulstansning tilgængelige.
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352ci / 402ci / 502ci
Digital multifunktions farve system 
Kopi / Print / Scan / Fax
A4



GENEREL
Type Bordmodel
Funktion Kopi, print, scan, ekstraudstyr: fax 
Print teknologi        Laser farve og sort/hvid
Original format max A4 fra glasplade
Kopi/print hastig. 352ci: max 35 A4 sider/min, duplex:

max 35 A4 pages/min i farve og s/h; 
402ci: max 40 A4 sider/min, duplex: 
max 40 A4 sider/min i farve og s/h; 
502ci: max 50 A4 sider/min, duplex: 
max 50 A4 sider/min i farve og s/h

1. side                          352ci: colour: 6,5 sekunder, s/h: 5,5 
sekunder (print)*; farve: 7,3 sekunder,
s/h: 5,9 sekunder (kopi)*;
402ci: colour: 6,4 sekunder, s/h: 5,4 
sekunder (print)*; farve: 6,9 sekunder, 
s/h: 5,8 sekunder (kopi)*;
502ci: colour: 6,4 sekunder, s/h: 5,4 
sekunder (print)*; farve: 6,2 sekunder, 
s/h: 5,3 sekunder (kopi)*

Opvarmnings tid   24 sekunder*
Kopi opløsning max 600 x 600 dpi
Gråtoner                    256
Papirføder 1 x 500 sider universal kassette (A6R-A4),

100 sider multi-bypass (A6R-A4 [min 70 x 
148 mm, max 216 x 356 mm], Banner: 
max 216 mm brede x 1.220 mm længde)

Papirvægt                 Universal kassette 60-220 g/m², 
multi-bypass 60-220 g/m², duplex 60-220
g/m², Banner 129-163 g/m²

Papir udbakke        500 sider A4
System hukom.      352ci: 4 GB RAM, 16 GB SSD + 320 GB HD**

402ci/502ci: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB 
HD

Kopiantal pr. job

Zoom 25 %-400 % i 1 % trin
Funktioner               Justerbar farve touch skærm (7"), du-

plex, job reservering, job programmer, 
forsat scan, skip blanke sider,
N-up, stille tilstand (halv hastighed 
tilstand), logind via funktion, 1.000 
jobregnskabs koder, kryptering/ 
overskrivning af harddisk data (Data Se-
curity Kit og Trusted Platform Module)

Dimensioner            352ci: 612,8 x 550 x 508 mm
(H x B x D; uden dokument arkføder)
402ci/502ci: 612,8 x 550 x 550 mm
(H x B x D; uden dokument arkføder) 
352ci: ca. 47.4 kg (uden dokument 
arkføder)
402ci/502ci: ca. 49.3 kg (uden dokument 
arkføder)

MILJØ
Netspænding           220/240 V, 50 Hz
Strømforbrug 352ci: approx. 1.338 W max, ca. 563 W i 

brug, ca. 81 W i stand-by mode, ca. 0,7 W i 
energispare tilstand, TEC værdi: 0,50 
KWh/ugentligt
402ci: approx. 1.404 W max, ca. 652 W i 
brug, ca. 84 W i stand-by mode, ca. 0,7 W i 
energispare tilstand, TEC værdi: 0,55 
KWh/ugentligt
502ci: ca. 1,426 W max, ca. 750 W i brug, 
ca. 90W i stand-by mode, ca. 0,7 W i 
energispare tilstand, TEC værdi: 0,67 
KWh/ugenligt

Støjniveau 352ci: ca. 51,2 dB(A)/50.7 dB(A) i brug 
(farve / s/h-mode), stand-by
mode:  (ISO 7779/9296); 402ci: ca. 52,0 
dB(A)/51,4 dB(A) i brug (farve / s/h-
mode), stand-by mode: (ISO 7779/9296); 
502ci: ca. 54,6 dB(A)/54,2 dB(A) i brug 
(farve / s/h-mode), stand-by
mode:  (ISO 7779/9296); 

GS/TÜV, CE

PRINT SYSTEM
Type Integreret i enheden
Print format A6R-A4
Print opløsning 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (nedsat
                                        hastighed)
Processor Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz
Interface   USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, 

USB host (3), NFC
Netværks pro-
tokol
Operativ 
system

TCP/IP, Net BEUI

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 
R2/2016/2019, Novell NetWare**, Linux, 
Mac ex OS 10.9

Emulering                  PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS,
OpenXPS

Funktioner                Colour Optimiser, USB direkte udskrift,
PDF/XPS direkte udskrift, udskrift af 
e-mails, privat udskrift, stille tilstand  
(halv hastighed), stregkode udskrift, Mo-
bile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, 
Google Cloud Print, NFC, Wi-Fi**

SCAN SYSTEM
Scan type CCD farve og s/h
Scan format max A4
Scan speed s/h: max 85/170 A4 billeder/min

(enkelt/dobbelt sidet) ved 300 dpi, farvet: 
max 65/130 A4 billeder/min (enkelt/
dobbelt sidet) ved 300 dpi (DP-5130); s/h: 
max 60/120 A4 billeder/min 
(enkelt/dobbelt sidet) ved 300 dpi, farve: 
max 60/120 A4 billeder/min (enkelt/
dobbelt sidet) ved 300 dpi (DP-5120);

Scan opløsning 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scan mode Foto, tekst, foto/tekst, optimeret til OCR 
Fil typer                      TIFF, JPEG, XPS, PDF, high komprimering

PDF, kryptering PDF, XPS, OpenXPS, tekst-
søgbar PDF**

SCAN SYSTEM
Interface 10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Netværks protok.TCP/IP 
Operativ
system

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 
R2/2016/2019

Funktion                     Scan til SMB, Scan til e-mail, Scan til FTP, 
Scan til USB, TWAIN scan, WSD scan, 
SMTP godkendelse, LDAP

TILBEHØR FAX SYSTEM (10X) 
Kompabilitet Super G3 
Original format max A4
Modem hastig.        33.6 kbps 
Transmission
hastighed

3 sek. eller mindre ved JBIG

Kompresion 
metode

JBIG, MMR, MR, MH

Fax opløsning max 600 x 600 dpi 
Fax hukommelse   170 MB                   
Adressebog           2.000 nummerer
En tast opkald 1.000 nummerer 
Gruppe opkald         500 nummerer   
Operativ
system

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 
R2/2016/2019

Funktioner                Netværks fax driver, automatisk 
genopkald, udskudt afsendelse

TILBEHØR
Original arkføder  DP-5100 dokument arkføder med

automatisk vende funktion (A6R-A4, 
banner papir op til 1.900 mm [længde], 
kapasitet: 75 sider A4, papir vægt 50-120 
g/m²); DP-5120 dokument arkføder med 
tosidet scanning i en arbejdsgang (A6R-
A4, banner papir op til 1.900 mm
[længde],
kapasitet: 100 sider A4, papir vægt 50-120 
g/m²); DP-5130 dokument arkføder med 
tosidet scanning i en arbejdsgang, 
ultralyds sensor for at undgå dobbelt 
fødning (A6R-A4, banner papir op til 1.900 
mm [længde], kapasitet: 270 sider A4, 
papir vægt 50-120 g/m²)

Efterbehandler      DF-5100 intern efterehandler (kapasitet: 
300 sider A4, hæftning max 50 sider A4), 
DF-5110 (kapacitet: 1.000 sider A4,
hæftning max 50 sider A4),  DF-5120 
(kapacitet: 3.200 sider A4, hæftning 
max 50 sider A4, manuel hæftning er 
også tilgængelig, 2-/4-hullemaskine),
PH-5110 hullemaskine til DF-5110 (2-/4-
hullemaskine), MT-5100 post bakke (500 
sider + 5 x 100 sider A4; kan ikke
kombineres med DF-5100/DF-5110/DF-
5210/JS-5100)

Job separator JS-5100 (kapacitet: 100 sider A4)

Papir føder                PF-5120 (1 x 500 sider universal kassette
[A6R-A4]), PF-5130 (2 x 500 sider universal 
kassettes [A6R-A4]), PF-5140 (2.000 sider 
stor kapacitet kassette [A4]); 1 x PF-5120 
er nødvendig for installation af PF-5130 
eller PF-5140!

Andet ekstrauds.   Card authentication kit (B), Card reader 
holder (11), Scan Extension Kit (A), UG-33
ThinPrint® kit, UG-34 Emulation Option 
Kit, IB-50 Gigabit Ethernet card, IB-35/ 
IB-51 WLAN card, HD-11(B) (320 GB,
kun til 352ci only),  Internet Fax Kit (A), NK-
7100(B) numeric key pad, DT-5100 
dokument bakke, Underskab no. 74 (høj), 
underskab no. 75 (lav)

* Afhængig af driftsstatus. 
** Ekstraudstyr
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Specifikationer kan ændres uden varsel.

Billedet viser maskinen med tilbehør.

TA Triumph-Adler er ekspert på dokumenter. Vi tilbyder vores kunder individuel analyse, 
rådgivning og effektive dokumentarbejdsgange - ikke kun på papir, men også elektronisk og 
med langvarig service. For hver gang professionelle brugere administrerer, udskriver, 
fotokopierer, faxer, præsenterer eller arkiverer dokumenter eller har behov for at optimere 
processer, er TA Triumph-Adler-koncepter og løsninger det første valg. Vores kunder drager 
stor fordel af de brugeroptimerede teknologier, der tilbydes af vores innovative systemer. TA 
Triumph-Adler og TA Triumph-Adler-logoet er registrerede varemærker tilhørende TA Tri-
umph-Adler GmbH. Alle andre mærkenavne er de registrerede varemærker tilhørende deres 
respektive ejere.

www.triumph-adler.com

TA Triumph-Adler

352ci / 402ci  / 502ci
Tekniske data

1-9,999 kopier
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