
7307ci / 8307ci
Kun ægte kvalitet er rigtig kvalitet.

I dag skal multifunktionelle farvemaskiner kunne mere end blot at levere udskrifter af fremragende kvalitet. 
Faktum er, du har brug for mere end exceptionel udskriftskvalitet for at imødekomme behovene i nutidens 
travle arbejdsmiljø. Det er derfor vi udviklede 7307ci og 8307ci A3-farve-MFP'er med en stor volumen, som ikke 
kun udskriver med hastigheder på 73 og 83 A4-sider pr. Minut i sort / hvid og 65 og 70 i farver, den er  bygget 
med robuste, komponenter med lang levetid. Det sparer både tid, når du udfører store udskriftsjob, og hjælper 
med at beskytte miljøet.

Hvad du kan forvente:

Ren pålidelighed: for at gøre kontorets arbejdsgange mere 
effektive, har de nye systemer som standard en dobbelt scanner, 
som inkluderer en ultralydssensor, der forhindrer, at flere originaler 
indføres på samme tid under scanning. Op til 270 originaler kan 
scannes og digitaliseres i en kørsel med en hastighed på op til 220 
sider pr. Minut i farve og sort/hvid ved 300 dpi.

Effektivitetsniveauer som produktionsudstyr: disse systemer 
tilbyder den ideelle opsætning til udførelse af store udskriftsjob. 
Den optimerede outputhastighed er blot en lille del af 
brugsværdien. Systemerne kan behandle en papirvægt op til 300 g 
/ m² fra maksimalt otte forskellige papirfremføringer i et 
udskrivningsjob, idet du har en samlet papirkapacitet på 7.650 
sider. Alt dette kombineret med 4.000 sider efterbehandler * - for 
ikke at nævne brochuremodulerne * - som giver anledning til et 
professionelt, foldet slutprodukt.

Integreret sikkerhed: du kan stole på disse systemer, når det 
kommer til at beskytte dine fortrolige data. Data, der skal kopieres, 
scannes og udskrives, er beskyttet ved hjælp af 
harddiskkryptering. Trusted Platform Module (TPM) tilbyder 
yderligere support til dette formål. Denne sikkerhedschip er 
integreret i systemet. Den gemmer og administrerer 
krypteringskoder genereret på enheden i TPM's hukommelse. 
Adgang til hukommelsen via eksterne enheder er selvfølgelig 
umulig.

 

Betjening er som en leg: det store 10,1" berøringsfølsomme 
farvedisplay ser ikke bare stilfuldt ud - det vinder dig med sin 
intuitive betjening og klare menunavigation. Derudover integreret 
HyPASTM-grænsefladen giver dig mulighed for at bruge en række 
forskellige HyPASTM-applikationer samt at installere 
kundespecifikke softwareløsninger, der gør din arbejdsdag mere 
bæredygtig og effektiv nu og på lang sigt.
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7307ci / 8307ci 
Digital multifunctional color system 
Copy / Print / Scan / Fax 
A3



GENEREL
Type Gulvmodel
Funktion Kopi, print, scan, ekstraudstyr: fax
Print teknologi    Laser farve og sort/hvid
Original format max A3 fra glasplade
Original ark føder         2-sidet scanner med ultrasonic sensor

for at undgå dobbelt fødning  af 
dokumenter. Papir vægt 
35-220 g/m²) [DIN A5R-DIN A3])

Kopi/print hastighed 7307ci:
max 65 A4 sider/min og max 32 A3
sider/min i farve og max 73 A4 sider/
min og max 36 A3 sider/min i s/h,

8307ci:
max 70 A4 sider/min og max 35 A3 
sider/min i farve og max 83 A4 sider/
min og max 41 A3 sider/min i s/h

1st side (Kopi/Print)   7307ci:
Farve: 6,2/6,3 sekunder*,
s/h: 5,4/5,3 sekunder* 

8307ci:
Farve: 5,9/6,1 sekunder*, 
s/h: 5,4/5,3 sekunder*

Opvarmningstid           44 sekunder
Kopi opløsning 600 x 600 dpi
Gråtoner   256
Papir kassetter              2 x 500 sider universal kassette

(A5R-A3+ [max 305 x 457 mm]), 2 x 
1.500 sider høj kapasitet kassette 
(A4), 150 sider universal-bakke (A6R-
A3+,
Banner [305 x 1,219 mm]), A3+ kun 
ved brug af print funktionen

Papir vægt                        Universal kassette 60-256 g/m², 
Universal-bakke 60-300 g/m², duplex
60-256 g/m²

Papir udbakke                250 sider A4 (øverste bakke).                                                   
                                               100 sider  (nederste bakke) med Kopi 
                                                bakke type D***

 
  

System hukommelse 4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD** 

Kopi antal pr. job         1-9.999 kopier 

Zoom 25 %-400 % i trin af 1 % 
Funktioner                      Justerbar farve touch skærm

(10.1"), duplex, 1.000 job-
regnskabs koder, skip blanke 
sider, Trusted Platform Module 
(TPM), sikker opstart og 
afviklings integritet check, mm.

MÅL/VÆGT
Dimension                        1.234 x 750 x 822 mm (H x W x D)
Vægt    ca. 182kg                                                        

MILJØ
Netspænding                  220/240 V, 50/60 Hz
Strøm forbrug                ca. 2.400 W max, ca. 1.330   

/1.360 W in drift (7307ci/8307ci), ca. 
230 W i stand-by tilstand, 
ca. 0,7 W i energispare tilstand

Sikkerhed                GS/TÜV, CE 

PRINT SYSTEM
Type Integreret i enheden
Print format A6R-A3+
Print opløsning max 1.200 x 1.200 dpi
Processor Freescale QorIQ T1042 (Quad Core)

1,2 GHz
Interfaces USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB

host, NFC 
Netværks protokollerTCP/IP, Net BEUI
Operativ systemer Windows 8.1/10, Server 2012 R2/

2016/2019, Novell NetWare***, Linux, 
Mac ex OS 10.15

Emuleringer                    PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
kompatibel), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc

Funktioner                     USB  direkte udskrift, PDF/XPS    di-
rekte print, IPsec, SNMPv3, print af 
e-mails, privat print, stregkode 
print, Mobil Print (Android/iOS)/ 
Apple AirPrint.

SCAN SYSTEM
Scan type CCD farve og s/h
Scan format max A3
Scan hastighed              max 120/220 (simplex/duplex) A4 ori-

ginaler/min i farve og s/h (300 dpi) 
Scan opløsning 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scan mode Foto, tekst, foto/tekst, OCR
File typer TIFF, PDF, PDF/A, høj komprimerings

PDF, krypteret PDF, JPEG, XPS, Open 
XPS

Interfaces 10/100/1000BaseTX
Netværks protokol       TCP/IP
Operativ systemer Windows 8.1/10, Server 2012/2012
                                                R2/2016/2019                        
Funktioner                        Scan til SMB, scan til e-mail, scan til

FTP, scan til USB, TWAIN scan, WIA 
scan, SMTP godkendelse, LDAP

EKSTRAUDSTYR FAX SYSTEM (12)
Compatibility Super G3
Original format max A3
Modem hastighed         33,6 kbps
Sende hastighed   3 seconds or less using JBIG 
Komprimering               JBIG, MMR, MR, MH
Fax opløsning Standard (200 x 100 dpi), fin (200 x

200 dpi), super fin (200 x 400 dpi), 
ultra fin (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Fax hukommelse          170 MB
Adressebog                      2.000 nummerer
En tast opkald                1.000 nummerer
Gruppe opkald               500 nummerer
Operativ systemer Windows 8.1/10, Server 2012/2012 R2/         
                                                2016/2019 
Funktioner  Netværks fax driver, automtisk  

genopkald, udsat afsendelse, max 2 
fax kits for samtidig afsendelse og 
modtagelse

EKSTRAUDSTYR 
Efterbehandler

Papirføder

Andet ekstraudstyr

DF-7110 (kapacitet: 4,000 sider
A4, hæftning max 65 sider A4), DF-
7130 (kapacitet: 4,000 sider A4, 
hæftning max 100 sider A4), PH-7120 
hullemaskine til DF-7100, PH-7C 
hullemaskine til DF-7120/
7110/7130, BF-730 brochure module 
til DF-7110 (max 16 sider ryghæfte, 
hæfter og folder A4/A3,
tre-folder max 5 sider A4), BF-9100 
brochure modul til DF-7130 (max
20 sider ryghæfte, hæfter og folder 
A4/SRA3, tre-folding max 5 sider A4), 
MT-730 (B) postbakke til DF-7110

 PF-730 (B) (2 x 500 sider universal 
kassette [A5R-A3+]), PF-740 (B) (2 x 
1.500 sider høj kapacitet kassette A4), 
PF-7130 (500 sider universal
kassette [A5R-A3+], nødvendig
hvis PF-730 (B)/PF-740 (B) er in-
stalleret), PF-7120 (3,000 sider høj 
kapacitet bakke [A4], side 
magasin)

Internet fax kit (A), Card 
authentication kit (B),  Holder til 
tastatur 10, Banner guide (A), UG-33 
ThinPrint® kit, UG-34 Emulation op-
tion kit, IB-50 Gigabit Ethernet card, 
IB-51 WLAN card,
IB-35 WLAN card, NK-7120 Numerisk 
Tastatur (10 keys), Kopi bakke type D, 
Fiery® Controller (Printing System 16, 
er afhængig af Printing System Inter-
face Kit 15)

* Afhængig af driftsstatus.

** Til kopi, udskriv, scan, fax.

***Valgfri
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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

7307ci / 8307ci
Tekniske data


