
Wielofunkcyjne	 urządzenie	 e-STUDIO385S	 jest	 w	 stanie	 spełnić	
Twoje	 codzienne	 wymagania.	 Niezależnie	 czy	 będzie	 to	 wydruk,	
skanowanie,	 kopiowanie	 czy	 też	 faksowanie,	 każda	 praca	 zostanie	
wykonana	z	niezwykłą	jakością	i	bezzwłocznie.	

Rozdzielczość	do	1200	x	1200	dpi	zapewnia	doskonałą	jakość	Twoich	
kolorowych	skanów	oraz	wydruków	monochromatycznych	spełniając	
tym	 samym	 Twoje	 oczekiwania,	 zarówno	 dla	 zdjęć,	 grafik	 czy	 też	
tekstu.

Ochrona	 środowiska	 jest	 dla	 nas	 niezwykle	 istotna.	 Dlatego	
gwarantujemy,	 że	 nasze	 rozwiązania	 spełniają	 najsurowsze	 normy	
ochrony	środowiska.	Używając	ich	dzisiaj	dbasz	o	ekologiczne	jutro.

•  Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne 
e-STUDIO385S oferuje funkcje drukowania, 
skanowania, kopiowania oraz faksowania 
tak by spełnić wszystkie wymagania małych 
i średnich biur.

•  Prędkość pracy urządzenia do 38 stron 
na minutę gwarantuje poziom produktywności 
odpowiadający wymaganiom dzisiejszego 
świata biznesu.

•  Jakość obrazowania spełnia najwyższe 
wymagania stawiane przed profesjonalnymi 
dokumentami. 

•  Duży, kolorowy, dotykowy panel LCD 
gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich funkcji 
oraz pełną kontrolę nad wykonywanymi 
zadaniami.

•  Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko 
naturalne, dlatego urządzenia e-STUDIO385S 
posiadają wbudowany moduł dupleksu oraz 
tryby oszczędzania energii, które pozwalają 
na ochronę zasobów naturalnych naszej 
planety.



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie nazwy firm i / lub produktów są znakami towarowymi i / lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi odpowiednich producentów na poszczególnych rynkach i / lub krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieustannie staramy się dostarczać najnowsze wersje 
danych do naszych partnerów. Specyfikacje dla niektórych modeli mogą się zmienić w czasie pomiędzy produkcją i wydaniem tej dokumentacji. Specyfikacje dotyczące 
produktywności i pojemności papieru są przygotowane w oparciu o rozmiaru papieru A4 i gramaturę 80 g / m2, o ile nie zaznaczono inaczej.  
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SPECYFIKACJA

1) Opcja.

Cechy ogólne
Prędkość druku 38	str/min.

Czas nagrzewania Około	9	sekund	(z	trybu	oszczędzania	energii)

Rozmiar i gramatura 
papieru

A6-A4/własny	format,	60-90	g/m2	(kaseta)
76x127	mm	-	216x356	mm,	60-163	g/m2	(podajnik	ręczny)

Pojemność papieru 250	arkuszy	(kaseta),	1x	50	arkuszy	(podajnik	ręczny)
Maksymalnie:	850	arkuszy

Automatyczny dupleks A4/Folio,	60-90	g/m2

Wew. taca wyjściowa 150	arkuszy

Panel kontrolny 4.3”	(10,9	cm)	Kolorowy	ekran	dotykowy

Pamięć 512	MB,	Maksymalnie	2560	MB

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

Wymiary i waga 399	x	472	x	468	mm	(szer.	x	głęb.	x	wys.),	~	20kg

Zestaw startowy Kartridż	startowy	z	tonerem	oraz	bęben	obrazowy

Faks
Protokoły Super	G3,	G3

Prędkość transmisji Około	3	sekund	na	stronę

Kompresja JBIG,	JBIG2,	MMR,	MR,	MH,	JPEG

Funkcje faksu Faks	kolorowy,	Szybki	wybór	(do	500	lokalizacji),	 
Faks	sieciowy

Dystrybucja faksów Do	udostępnionych	folderów,	Do	e-mail

System i bezpieczeństwo
Zarządzanie 
urządzeniem

e-BRIDGE	Fleet	Management	System1)

Funkcje systemowe Tryby	oszczędzania	energii,	Automatyczne	nasycenie	tonera/
korekta	zaciemnienia,	Wzorce	One-touch,	Zdalny	intefrejs	
użytkownika1)

Rozliczanie i 
bezpieczeństwo

Druk	prywatny,	Filtrowanie	adresów	IP,	Filtrowanie	portów,	
Wsparcie	dla	SNMPv3,	Protokoły	SSL	oraz	IPSec,	
Uwierzytelnienie	802.1x,	Blokada	Panelu	operatora

Opcje
Kaseta na 250 arkuszy

Kaseta na 550 arkuszy

Stolik z zamykaną półką

Stolik z regulowaną 
wysokością

Moduł WIFI 

Druk
Rozdzielczość Maksymalnie	1200	x	1200	dpi

Czas uzyskania 
pierwszej strony

Około	6,5	sekundy

Języki opisu strony PCL	6,	PCL	5,	PostScript	3	oraz	emulacja	PDF	v1.7,	XPS,	
PPDS

Wspierane systemy 
operacyjne

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

Funkcje drukowania Sterownik	uniwersalny,	Druk	z	USB,	Druk	z	udostępnionych	
folderów,	Druk	z	SharePoint’a1),	Druk	wielu	stron	na	
pojedynczym	arkuszu,	Druk	na	kopertach

Skanowanie
Rozdzielczość Kolor:	maksymalnie	600	x	600	dpi	

B&W:	maksymalnie	1200	x	600	dpi	

Prędkość skanowania Jednostronnie:	Kolor/B&W	19/42	obr./min.	(150	dpi)	
Dwustronnie:				Kolor/B&W		8/18	obr./min.	(150	dpi)

Podajnik dokumentów Jednostronnie/Dwustronnie:	50	akuszy,	A6-A4/własny	format,	
52-120	g/m2

Formaty Plików TIFF,	JPEG,	PDF,	Zabezpieczony	PDF,	PDF/A,	XPS

Funkcje skanowania Skanowanie	do	e-mail,	Skanowanie	do	pliku,	Skanowanie	do	
USB,	Skanowanie	do	SharePoint1),	Podgląd	skanu,	TWAIN,	
skanowanie	WS

Kopiowanie
Rozdzielczość Maksymalnie	600	x	600	dpi

Czas otrzymania 
pierwszej kopii

Około	7	sekund

Zoom 25	-	400%

Typy kopiowania Tekst,	Tekst/Potografia

Funkcje kopiowania Kopiowanie	dokumentów	o	różnych	rozmiarach	w	jednym	
zadaniu, Przesunięcie	marginesu, Kopiowanie	ID


