
•  Luotettavat A4-mustavalko-
tulostimet tehostavat pienten ja 
keskisuurten yritysten työnkulkuja

•   Erinomainen tulostuslaatu vaikuttavalla 
40/47 sivua/min. tulostusnopeudella

•   Ympäristöystävälliset toiminnot ja 
optimoitu virrankulutus säästävät 
luonnonvaroja ja kustannuksia

Tuote-esite



Lisäkasetti 250 arkkia

Pyörivä jalusta Säädettävä jalusta

Lisäkasetti 550 arkkia

e-STUDIO408P
e-STUDIO478P

HETI VALMIS TULOSTAMAAN 

e-STUDIO408P/478P

KOKOONPANO

Toshiban luotettavat e-STUDIO408P ja e-STUDIO478P 
tulostimet tarjoavat erinomaisen tulostuslaadun ja niiden 
toiminnot tukevat tehokkaasti päivittäistä liiketoimintaa. 
Tulostusnopeus on 40/47 sivua minuutissa ja laite on valmis 
tulostamaan heti, kun tarvitset. 

Tulostimet ovat yhteensopivia useimpien käyttöjärjestelmien 
kanssa, asennus on helppoa ja käyttäminen vielä helpompaa. 
Monipuolisten liitettävyysmahdollisuuksien ja 
mobiilitulostuksen tuen ansiosta mallit täyttävät kaikki 
nykyaikaisten työnkulkujen vaatimukset. Laitteet mukautuvat 
tarpeisiisi esimerkiksi paperikasetteja lisäämällä, kun 
tulostustarpeet kasvavat. e-STUDIO478P tulostimeen saa 
laajan valikoiman lisävarusteita, mikä lisää tehokkuutta 
entisestään. 

Korkeatasoiset tietoturvaominaisuudet ovat tietenkin standardi 
e-STUDIO408P ja e-STUDIO478P tulostimissa ja ne suojaavat 
laitteita esimerkiksi luvattomalta käytöltä. Ota tulostimien 
loistavat ominaisuudet hyötykäyttöösi.



Lisävarusteet
Lisäkasetti 250 arkkia 250 arkkia, 

A5-A4, 60-120 g/m2

Lisäkasetti 500 arkkia 550 arkkia, 
A5-A4, 60-120 g/m2

Pyörivä jalusta

Säädettävä jalusta

Käyttäjän Flash-muisti

WLAN-kortti2)

Lomake ja viivakoodi-kortti

PRESCRIBE-kortti

IPDS-kortti

OMINAISUUKSIA
Yleistä

Tulostusnopeus 40/47 mustavalkosivua / min.

Lämpenemisaika Noin 9 sekuntia (lepotilasta)

Paperikoko ja paksuus A6-A4/erikoiskoko, 60-120 g/m2 (kasetti) 
76x127 mm - 216x356 mm, 60-216 g/m2 (ohisyöttö)

Paperikapasiteetti e-STUDIO408P:
1x 250 arkkia (kasetti), 1x 100 arkkia (ohisyöttö)
Maksimi 900 arkkia

e-STUDIO478P:
1x 550 arkkia (kasetti), 1x 100 arkkia (ohisyöttö)
Maksimi 2300 arkkia

Ulostulotaso 150 arkkia / 250 arkkia

Kaksipuolisuus A4/erikoiskoko, 60-90 g/m2

Käyttöliittymä e-STUDIO408P:
2 rivinen OLED-näyttö

e-STUDIO478P: 
10 cm (2.4”) värillinen LCD-näyttö

Muisti Vakio: 512 MB, maksimi: 512 MB

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

Mitat ja paino e-STUDIO408P:
399 x 374 x 260 mm (L x S x K), ~ 14 kg

e-STUDIO478P:
399 x 374 x 303 mm (L x S x K), ~ 15.8 kg

Tulostus

Tarkkuus Maksimi 1200 x 1200 dpi

Ensituloste Noin 6.25 / 6 sekuntia

Sivunkuvauskielet PCL 6, PCL 5, PostScript 3 ja PDF v1.7 emulointi, 
XPS, PPDS

Käyttöjärjestelmät Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/Server 
2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 
R2/Server 2008 R2 (64bit), Mac OS X 10.6-10.11, 
Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP

Mobiilitulostus AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

Tulostustoimintoja Yleinen tulostusajuri, useita sivuja arkilla, 
kirjekuoritulostus

1) Lisävaruste
2) Vain e-STUDIO478P

Järjestelmä ja tietoturva

Laitehallinta Audit1)

Ominaisuuksia Virransäästötilat, automaattinen 
tummuuden säätö, etäkäyttöliittymä1)

Järjestelmä ja tietoturva Henkilökohtainen tulostus, IP-suodatus, portin 
suodatus, SNMP v3 tuki, SSL ja IPsec, 802.1x 
tunnistus1) 2), käyttöpaneelin lukitus

e-STUDIO478P - Kasvaa tarpeen mukaan



Oikeus teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Kaikki tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit kuuluvat niiden omistajille. 

Kaikki oikeudet pidätetään. Pyrimme sisällyttämään esitteisiin mahdollisimman ajantasaiset tiedot. Joidenkin laitteiden todelliset ominaisuudet saattavat 

kuitenkin erota esitteessä mainituista teknisistä tiedoista. 

Copyright ©2018 TOSHIBA TEC. 

Uskomme, että parhaiten menestyvät ne organisaatiot, jotka viestivät ja välittävät tietoa tehokkaimmin. Meillä on 

voimakas visio siitä, miten ihmiset ja organisaatiot voivat luoda, tallentaa, jakaa, hallita ja esittää ajatuksia ja tietoa.

Mahdollistamme tehokkaan viestinnän tarjoa malla toimialakohtaisesti räätälöityjä kokonais ratkaisuja, joissa heijastuu 
sitoutuminen sekä henkilöiden että ympäristön hyvinvointiin. Lisäksi haluamme pitää asiakkaamme ajan hermolla. 
Tutustu alamme uusiin tuuliin sekä ympäristöön, rahoitukseen ja leasingiin liittyviin tuoreisiin aja tuksiin osoitteessa 
www.togetherinformation.fi

Toshiba-konserniin kuuluva Toshiba Tec on erikoistunut kehittämään dokumenttijärjestelmiä, joilla on 

käänteentekevä vaikutus liiketoimintaympäristöjen työnkulkuun. 

Olemme ylpeitä asiakkaidemme tarpeisiin pe rustuvista teknologisista ratkaisuistamme. Inno vaatiot eivät ole itseisarvo. Pyrimme 
kehittämään menetelmiä, jotka aidosti nostavat asiakkaidem me liiketoiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja kannattavuutta. 

Tarjoamme muutakin kuin monitoimilaitteita, tulostimia, skannereita ja näyttöjä. Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka 
sisältävät vii meisimmän teknologian lisäksi alan nykyaikai simpia palveluja. Aitoa lisäarvoa tuottava osaa misemme ja maan kattava 
yhteistyökumppani verkostomme ovat käytössänne!

Lisätietoa saat ottamalla meihin yhteyttä:

Toshiba Tec Nordic AB

Klovinpellontie 1-3 
02180 ESPOO
Puh: 010 568 5000
Email: info.fi@toshibatec.fi
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