
Drukarka e-STUDIO388CP to kolorowe urządzenie formatu A4 
o solidnej konstrukcji oraz  wysokiej niezawodności i wydajności.
Urządzenie umożliwia wydruk z rozdzielczością do 1200 x 1200 dpi
gwarantując tym samym krystaliczną czystość wydruków oraz
stałą jakość od pierwszej strony do ostatniej

Funkcje drukowania mobilnego zapewniają elastyczność wymaganą 
w dzisiejszym biznesie przez nowoczesne firmy. Szereg opcji 
pozwala na dostosowanie urządzenia do indywidualnych wymagań 
firm pomagając zwiększyć wydajność i usprawnić obiegi 
dokumentów.

Nowoczesna konstrukcja urządzenia pozwala na wydruk prac 
kolorowych w czerni i bieli, jeśli zostały one zatrzymane na 
urządzeniu po skończeniu się kolorowych tonerów. Wystarczy 
wybrać kontynuowanie drukowania w trybie monochromatycznym. 

W firmie Toshiba dbamy o poszanowanie środowiska. Dlatego 
nasze systemy spełniają najbardziej surowe wymagania 
środowiskowe a zaoferowane w urządzeniu ustawienia pomagają 
w oszczędzaniu cennych zasobów.

•  Urządzenie e-STUDIO388CP to idealne rozwiązanie
dla małych i średnich grup roboczych, które
wymagają wydajnego druku dokumentów
z prędkością do 38 stron na minutę.

•  Urządzenie oferuje maksymalną
pojemność 1451 arkuszy papieru A4.

•  Intuicyjny dostęp do wszystkich
funkcji urządzenia za pośrednictwem
kolorowego panelu dotykowego - wszystko
za jednym dotknięciem dłoni.

•  Prosty sposób na zwiększenie produktywności
w połączeniu z wysoką jakością każdego wydruku.

Specyfi kacja



SPECYFIKACJA

Cechy ogólne
Prędkość drukowania 38 str./min.

Czas nagrzewania Około 15 sekund ( z trybu uśpienia)

Format i gramatura 
papieru

A6-A4/custom, 60-176 g/m2

76x127 mm - 216x356 mm, 60-176 g/m2 (pod. ręcz.)

Pojemność papieru Kaseta: 250-arkuszy
Maksymalnie: 1451 arkuszy

Wewnętrzna taca odbioru Pojemność 125 arkuszy

Automatyczny dupleks A4/custom, 60-105 g/m2

Panel użytkownika Dotykowy, kolorowy panel LCD 10,9 cm (4,3”) 

Pamięć W standardzie: 1 GB, Maksymalnie: 1 GB

Interfejsy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High 
Speed USB 2.0,  
WLAN1) (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO Wireless)

Wymiary i waga 442 x 421 x 308 mm (szer. x gł. x wys.), ~ 21,1 kg

Zestaw startowy Startowy kartridż z tonerem i bębnem.

System i Bezpieczeństwo
Zarządzanie urządzeniami e-BRIDGE Fleet Management System1)

Funkcje systemu Tryby oszczędzania energii, Automatyczne ustawianie 
nasycenia / kalibracji koloru

Rozliczenie i 
bezpieczeństwo

Druk prywatny, Filtrowanie adresów IP, Filtrowanie 
portów, Obsługa protokołów SNMPv3, SSL oraz IPsec, 
Uwierzytelnianie 802.1x1), Blokada panelu operatora2), 
Automatyczne wymazywanie dysku twardego2), 
Wymazywanie dysku na zakończenie eksploatacji2) 

Opcje
Kaseta na 550 arkuszy 1 x kaseta, pojemność 550 arkuszy,

A5-A4, 60-176 g/m2

Kaseta na 650 arkuszy  
z podajnikiem ręcznym

1 x kaseta, pojemność 550 arkuszy,
A5-A4, 60-176 g/m2

1 x podajnik ręczny, pojemność 100 arkuszy,
A6-A4, 60-176 g/m2

Szafka obrotowa

Regulowana podstawa do 
urządzenia

Karta pamięi flash 
(rozszerzenie)

Moduł sieci bezprzewodowej 
LAN

Dysk twardy

Karta do obsługi formularzy 
i kodów kreskowych

Karta emulacji PRESCRIBE

Funkcja karta 
uwierzytelniania  
(Smart Card)Drukowanie

Rozdzielczość Maksymalnie 1200 x 1200 dpi

Czas pierwszego wydruku Około 7 sekund

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

Wspierane systemy 
operacyjne

Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/ Server 
2012/Server 2008 (32/64 bity), Windows Server 2012 
R2/Server 2008 R2 (64bity), Mac OS X 10.6-10.13, 
Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP

Wydruk mobilny AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print.

Funkcje druku Uniwersalny sterownik, Druk z USB, 
Wiele stron na arkusz, Druk na kopertach. 

1) W opcji
2) Wymaga opcjonalnego dysku twardego

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. 
Wydajność i specyfikacje papieru są podane dla rozmiaru A4 i gramatury 80 g / m2, o ile nie zaznaczono inaczej. Copyright © 2018 TOSHIBA TEC POLAND S.A.


