
MX-7090N

SPAUSDINIMAS, KOPIJAVIMAS, SKENAVIMAS,
SPAUDINIŲ TVARKYMAS
PUSLAPIŲ PER MINUTĘ: 70 NESPALVOTŲ, 70
SPALVOTŲ
POPIERIAUS LAPŲ TALPA: STD 3100 MAKS.
13500 LAPŲ
DIDELIS GREITIS, DIDELIS PRODUKTYVUMAS
IR DAUGYBĖ PROFESIONALIŲ UŽBAIGIAMŲJŲ
DARBŲ VARIANTŲ
DIDELIS15,4” SPALVINIS LCD EKRANAS,
KURĮ GALIMA SUSITVARKYTI TAIP, KAIP
NORITE IR VALDYTI PIRŠTAIS
AUKŠTA VAIZDO KOKYBĖ SU ATNAUJINIMO
SISTEMA
INTEGRUOTA ARBA IŠORINĖ EFI „FIERY
PRINT“ SERVERIO FUNKCIJA

Spalvoto spausdinimo sistema „MX-7090N Pro Series“ idealiai tinka biure ar komercinėje gamybos aplinkoje, kur reikia
profesionalių funkcijų ir išskirtinių rezultatų. 

Daugybė priderintų užbaigiamųjų darbų funkcijų, galinga raiškos pagerinimo technologija (RET), nepriekaištinga kokybė su
įvairia vaizdine medžiaga, mažai techninės priežiūros darbų ir papildomai pasirenkami EFI „Fiery“ valdikliai – visa tai suvienyta,
siekiant užtikrinti didesnį universalumą, pažangų produktyvumą, profesionalius darbo srautus bei tikslią spalvų kontrolę.

70 spalvotų arba nespalvotų puslapių našumas su 1200 x 1200 dpi raiška, greitas 200 originalų per minutę skenavimas ir
standartinis 150 lapų DSPF tiektuvas - ši galinga gamybos klasės spausdinimo sistema su tokiais privalumais kaip 15,4"
spalvotas lietimui jautrus ekranas, itin talpus popieriaus tiektuvas ir tarpinis dažų miltelių skyrelis – idealus sprendimas,
naudojant spausdintuvą ilgai ir be perstojo, keičiant dažų kasetes.

Siekdami pažangaus darbo srauto ir spalvų tvarkymo, galite papildomai pasirinkti EFI „Fiery Print“ serverį, kuris gali būti
integruotas arba išorinis. „Fiery“ užtikrina stulbinantį tikslumą, RIPS apsauga ir didelis greitis suteikia visišką kiekvieno gamybos
darbų srauto etapo kontrolę.

Taip pat yra daugybė didelių apimčių profesionalaus darbo ir užbaigiamųjų darbų variantų, tokių kaip lankstymo įrenginys,
„SmartPunch“ susegimo ir bukletų gaminimo funkcijos; plius dokumentų tvarkymo funkcijos ir patikimi duomenų apsaugos
sprendimai.

Visai nesvarbu, ar turite spausdinimo paslaugų verslą, ar grafinės reprodukcijos skyrių įmonėje, „MX-7090N Pro Series“ yra
modulinės konstrukcijos. Tai reiškia, kad galima būtent jūsų poreikius atitinkanti konfigūracija.
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BENDRAI

Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A4):  70
Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4):  70
Popieriaus dydis: maks. / min.:  A5R - SRA3
Popieriaus svoris (g/m2):  55-300
Popieriaus kiekis standartiškai (lapų):  3100
Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų):  13500
Įšilimo laikas (sek.):  90
Bendra atmintis min. / maks. (MB):  0
Bendra atmintis min. / maks. (GB):  6
Standusis diskas:  STD
Standžiojo disko talpa (GB):  1000
Dvigubas:  STD
Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz):  
220-240 V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas (kW):  3.84
Pagrindinio įrenginio matmenys(mm):  982 x 768 x 1,530
Svoris (Kg):  223.8

KOPIJUOKLIS

Originalus popieriaus dydis (maks.):  A3
Pirmos spalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.):  5,6
Pirmos nespalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.):  4,0
El. atranka (std.):  
Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų):  9999
Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi):  600 x 600,600 x 400
Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi):  600 x 600
Spausdinimo raiška (dpi):  600 x 600,9, 600 (equivalent) x 600,1, 200 x
1,200
Gradacija (tolygūs lygiai) – nespalvota:  2
Gradacija (tolygūs lygiai) – spalvota:  256
Priartinimo diapazonas (%):  25-400 (25-200 using DSPF in 1%
increments)
Iš anksto nustatytas kopijų santykis:  10

DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

Originali talpa (lapai):  150
Originalus keitimo greitis (nespalvotų):  100/200
Originalus keitimo greitis (spalvotų):  100/200

SKAITYTUVAS

Tinklo skaitytuvas (std. / papild.):  STD
Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“:  
„Push“ nuskaitymo raiška (dpi):  100,150, 200,300, 400,600
„Pull“ nuskaitymo raiška (dpi):  75,100, 150,200, 300,400, 600,50-9600
Failų formatai:  
TIFF, PDF, PDF/A, koduotas PDF, kompaktiškasis PDF, JPEG, XPS,
PDF su paieškos funkcija, „Microsoft Office“ (pptx, xlsx, docx), teksto
formatas (TXT), raiškiojo teksto formatas (RTF)
Skaitytuvo įrankiai:  Sharpdesk™
Nuskaitymas į darbalaukį:  
Nuskaitymas į FTP, el. paštas:  
Nuskaitymas į tinklo katalogą:  
Nuskaitymas į USB atmintį:  

DOKUMENTŲ SISTEMINIMAS

Dokumentų sisteminimo vietos dydis (std. / papild.):  STD
Dokumentų sisteminimo vietos dydis – pagrindinio ir papildomų aplankų
(puslapiai):  35000
Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparčios prieigos failų aplankas
(puslapiai):  10000
Išsaugota užduotis:  Kopijuoti, spausdinti, skenuoti
Sandėliavimo aplankai:  Spartusis failų aplankas, pagr. aplankas,
vartotojo aplankas (maks. 1000)
Konfidencialus laikymas:  

SPAUSDINTUVAS

Tinklo spausdintuvas (std. / papild.):  STD
Raiška (dpi):  1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600
Sąsaja (std. / papild.):  
Std USB 2.0,10Base-T/100Base-TX-1000Base-T
Palaikomos operacinės sistemos std.:  Windows 7, Windows 8.1,
Windows10, Windows Server® 2008,2008R2,2012, 2012R2,2016, Mac
OS X 10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13
Tinklo protokolai:  TCP/IP (IPv4, IPv6)
Spausdinimo protokolai:  LPR, Raw TCP (9100 priev.), POP3 (el. pašto
spausd.) HTTP, FTP spausdinimo failams atsisiųsti, „EtherTalk“
spausdinimas, IPP
PDL stand. / pasir.:  Std PCL6, Genuine Adobe PostScript 3
Galimi šriftai:  80 (PCL), 139 (PS3)

UŽBAIGIMAS

Išvesties pajėgumas:  4250
Susegamas lapu kiekis Maks.:  100
Susegtuvas:  OPT
Atsvaros poslinkis:  STD
Skylamušis:  OPT
GBC skylamušis:  OPT
Įterpiklis:  OPT
Sulenkiamas įrenginys:  OPT KASETĖS TALPA

Juoda (puslapių prie 5% padengimo):  65000
Mėlyna (puslapių prie 5% padengimo):  60000
Purpurinė (puslapių prie 5% padengimo):  60000
Geltona (puslapių prie 5% padengimo):  60000
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