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Toshiba beveiligde harde schijf vereist.
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Duurzaam
Met de e-STUDIO2050c/2550c hebben wij de duurzaamheid van ons systeem tot nieuwe hoogtes
gebracht. Enkele opvallende milieuvoordelen zijn het veel lagere stroomverbruik en de toepassing
van gerecyclede materialen. Net als alle producten van Toshiba TEC voldoen ook deze modellen
aan de strengste duurzaamheidsnormen.

Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke bedrijven in hun markten en/of landen. Niets van dit document mag op welke wijze ook zonder toestemming worden gebruikt of
gereproduceerd. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie veranderen. Copyright © 2012 TOSHIBA TEC.

Vriendelijk voor uw budget en het milieu

Document
Manager
n Compacte A3 kleurenmultifunctional voor kleine kantoren
en werkgroepen
n Perfecte kleurenkwaliteit en flexibele afwerkingsmogelijkheden
n Gepersonaliseerde sjablonen voor efficiënt en productief
printen, scannen en kopiëren
n Milieuvriendelijk dankzij verbeterde tonertechnologie
n Geheel CO2 neutraal printen door deelname aan het Toshiba
CO2 neutraal programma
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De Toshiba e-STUDIO2050c/2550c –
Slimmer en compacter

Compact ontwerp en verrassend
veelzijdig

De hoogste prestaties in kleur. Niet langer bent u daarvoor aangewezen op kostbare
multifunctionele systemen in grootschalige opstellingen. Want topprestaties en een uitstekende
kleurenkwaliteit vindt u nu ook in onze e-STUDIO2050c/2550c, maar dan in een compacte
behuizing en tegen een verbluffend betaalbare prijs. Voor het eerst is onvervalste MFPfunctionaliteit nu ook beschikbaar voor kleinere kantoren, werkgroepen en ambitieuze starters:
verpakt in een nieuw en elegant ontwerp.

De e-STUDIO2050c/2550c biedt veel meer dan u op het eerste gezicht ziet. Daarom zult u versteld
staan van alles wat in deze compacte systemen aan vermogen en functies schuilgaat. Bovendien
kunnen ze meegroeien met uw behoeften.

Compact ontwerp op basis
van een geavanceerde
constructie
De modellen combineren hoge
prestaties en uitmuntende
efficiëncy met een uitzonderlijk
gebruiksgemak. De Toshiba
e-STUDIO2050c/2550c ziet

Opvallend betrouwbaar en
gebruiksvriendelijk
Deze kleurenmodellen zijn
bescheiden in afmetingen, maar
de betrouwbaarheid ervan is
net zo groot als van de grotere
Toshiba kleurensystemen.
Ook de e-STUDIO2050c/2550c

er niet alleen goed uit, maar
heeft ook het vermogen om
uw printwerk naar een nieuw
professioneel niveau te tillen.

profiteert namelijk van de
robuuste Toshiba-technologie
die al onze multifunctionele
systemen tot de betrouwbaarste
van de markt maken.

Een perfecte afwerking
De e-STUDIO2050c/2550c biedt
een reeks afwerkmogelijkheden,
variërend van een job separator
die opdrachten scheidt en een
interne finisher die 50 pagina’s
op meerdere plaatsen kan
nieten, tot een finisher die
professioneel kan rughechten.
Deze laatste finisher heeft een
capaciteit voor 1.000 vel en
kan boekjes samenstellen tot
60 pagina’s. U hebt hiermee
dus alle middelen in huis om
professioneel drukwerk te
produceren.

Ondanks dat ze maar weinig
ruimte op uw kantoor in beslag
nemen, zijn deze modellen uit
gerust met een volledig scala
aan afwerkmogelijkheden.
Hierdoor zijn deze systemen
veelzijdig en flexibel inzetbaar in
vrijwel elke kantooromgeving.
U bepaalt wat u nodig hebt en
de e-STUDIO2050c/2550c doet
de rest.

Betrouwbaarheid komt ook
tot uiting in functionaliteit en
gebruiksgemak. Die twee
elementen komen samen in
het grote en doordachte touch
screen, dat direct in het oog
springt. Wat vervolgens opvalt,
is de intuïtieve bediening.
Alle functies worden helder
weergegeven, zodat u ze
makkelijk kunt gebruiken en
snel en efficiënt documenten
verwerkt.

Met deze systemen kunt u
werkstromen activeren met
één druk op de knop. Dat is
te danken aan de individuele
sjabloonfuncties die u kunt
definiëren voor verschillende
groepen van gebruikers. Zo
worden persoonlijke werk
stroomwensen niet alleen
geoptimaliseerd, maar ook
vereenvoudigd.
De productiviteitsfeiten
De e-STUDIO2050c/2550c
produceert al uw zakelijk
drukwerk in zwart-wit of kleur
met een snelheid van 20 tot
25 pagina’s per minuut. De
kleurenscanner heeft een
snelheid van maximaal 50
pagina’s per minuut.
U hebt een ruime keus uit
invoermogelijkheden. Variërend
van een automatische
documenteninvoer voor 100
vel originelen tot en met
uiteenlopende papierladen,
waaronder een groot papier
magazijn voor 2.000 vel. De
standaard papiercapaciteit
wordt met gebruik van alle
invoermogelijkheden vergroot
tot maar liefst 2.900 vel vanuit
vijf papierbronnen.

De nieuwe norm in
documentverwerking
Door de e-STUDIO2050c/2550c
uit te rusten met de beveiligde
harde schijf van Toshiba met
Wipe-technologie breidt u
de functionaliteit zelfs nog
verder uit. Naast innovatieve
databeveiliging biedt deze
technologie u een scala aan
voorzieningen die de efficiëncy
van uw werkstroom een extra
dimensie geven.

De e-FILING functie met meer
dan 10.000 één-toets-sjablonen
zorgt voor een effectieve
verwerking en opslag van uw
documenten. Het grote aantal
afdelings- en gebruikerscodes
maakt het gebruikers- en
printbeheer makkelijker dan ooit.

een verbeterde kleurenreproductie als resultaat.
Afdrukken met een hoge
resolutie laten de fijnste
details zien, wat een perfecte
beeldkwaliteit oplevert: meer
dan u verwacht van zo’n betaalbaar en compact systeem.

Met de Toshiba Wipetechnologie, de innovatieve
beveiliging van de harde
schijf, voldoet de Toshiba
e-STUDIO2050c/2550c
bovendien aan de IEEE2600.1richtlijn, waarmee het één van
de veiligste systemen in de
markt is.

In contact met de wereld
De e-STUDIO2050c/2550c
laat zich soepel integreren in
bestaande werkprocessen.
Dat is te danken aan het inge
bouwde en bewezen vermogen
van de controllertechnologie.
Het e-BRIDGE Open
Platform biedt u flexibele
aansluitmogelijkheden voor tal
van toepassingen en documentwerkprocessen. Hierdoor kan
het systeem op een simpele
manier worden uitgebreid met
extra functionaliteiten. Denkt
u hierbij aan het scannen naar
verschillende DMS- en ERPsystemen.

Geen concessie aan kwaliteit
Wij investeren voortdurend in
onderzoek om de kleurkwaliteit
en de kleurstabiliteit van de
afdrukken verder op te voeren.
De e-STUDIO2050c/2550c
maakt gebruik van een nieuw
ontwikkelde toner, die het
kleurenspectrum verder
uitbreidt, met

Dankzij het heldere en intuïtieve menu is de bediening via het grote touch screen
eenvoudig en zeer efficiënt. Een professionele verdeling van printopdrachten is kinderspel.
Gebruikersgegevens en afdelingscodes zijn simpel op te roepen, wat sterk bijdraagt aan de
productiviteit en kostenbeheersing
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