
2507ci / 3207ci
Stor sikkerhed betyder større tillid!
I dagens samfund er datasikkerhed blevet den højeste prioritet. Dette gælder for dine egne digitale og analoge 
data såvel som for kundedata. For at øge vores systems sikkerhed er Trusted Platform Module (TPM) nu 
tilgængeligt som et standardelement i de nye multifunktionelle farvemaskiner 2507ci og 3207ci A3. Denne 
sikkerhedschip krypterer fortrolige oplysninger på enheden og gemmes i et dedikeret lagerområde. Dette 
lagerområde kan ikke læses uden for TPM, hvilket betyder, at fortrolige oplysninger kan beskyttes sikkert. 
Disse er ikke kun kendetegnet ved deres høje datasikkerhedsniveau, men også af deres pålidelighed og 
funktionalitet. Vælg mellem fire valgfrie dokumentfeeds for optimal fleksibilitet, så du kan skræddersy 
scannings- og kopieringsprocesser til din arbejdsgang. 10,1 tommer touchskærm giver dig også intuitiv 
kontrol over disse multifunktionelle systemer.

 

Dine fordele

Mindre papir: Kom et skridt nærmere et papirløst kontor med
dokumentfremfører med ultralydssensor, for at undgå flere 
originaler kører igennem arkføderen på en gang*. Dokumenter kan 
digitaliseres med en hastighed på op til 180 sider pr. minut (300 dpi,  
s/h og farve) - og vigtigst af alt, de kan scannes utroligt nemt. Undgå 
fejl under scanning takket være ultralydssensoren. Derudover gør 
det integrerede HyPASTM-interface det muligt at bruge en række 
forskellige HyPASTM-applikationer samt at inkorporere 
kundespecifikke softwareløsninger, der gør dit arbejde mere 
bæredygtigt og kræver mindre papir.

Sikkerhed: Sikkerhed i kontorkommunikation er en udfordring for 
enhver virksomhed. For at tackle dette opfyldte vores systemer 
allerede de nuværende sikkerhedsstandarder i grundlæggende 
konfiguration. Denne sikkerhedsløsning beskytter dine fortrolige 
oplysninger helt fra begyndelsen på systemniveau: det overskriver 
og krypterer kopierings-, scannings- og udskrivningsdata, også før 
de gemmes på disken. Derudover renses hukommelsesområdet for 
outputdata automatisk, hvilket forhindrer, at de kan gendannes.

Mere fleksibel: De nye MFP'er har tilpasset sig udmærket til det 
øgede behov for større fleksibilitet. Fra papirkapacitet (op til 7.150 
sider) og formater (A6R til SRA3) til papirvægt (52 til 300 g / m²) 
tilbyder de nye systemer  også en lang række efter-
behandlingsmuligheder. * For eksempel en intern 500 sider 
efterbehandler med hæftning i flere positioner og en to- og 
firehullers *.

Miljø: I dag skal miljøstandarder konstant opdateres. For os giver 
dette ikke kun en udfordring, men også et incitament til at designe 
vores systemer på en miljøvenlig måde. Vi opnår dette gennem 
forbedrede TEC-værdier, brug af komponenter med lang levetid, 
høje vedligeholdelsesintervaller og lav støjemission.             
Vi tænker altid fremad.
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2507ci / 3207ci
Digital multifunktion farve maskine 
Kopi / Print / Scan / Fax
 A3



GENEREL
Type Bordmodel
Funktion Kopi, print, scan, ekstraudstyr: fax 
Print teknologi    Laser farve og sort/hvid
Original format max A3 fra glasplade
Kopi/print hastighed    2507ci: max 25 A4 sider/min og

max 12 A3 sider/min i farve og sort/ 
hvid
3207ci: max 32 A4 sider/min og
max 16 A3 sider/min i farve og sort/ 
hvid

1. side (Kopi/Print)     Farve: 8,5/9,2 sekunder*, s/h: 6,4/7,0 
sekunder* (2507ci),
Farver: 7,0/7,7 sekunder*, s/h: 5,3/5,9 
sekunder* (3207ci)

Opvarmningstid              18 sekunder 
Kopi opløsning 600 x 600 dpi 
Gråtoner    256
Papir skuffer                      2 x 500 ark universal kassette 

(kassette 1: A6R-A4, kassette 2:
A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 sider 
multi-bypass (A6R-SRA3, Banner [305 
x 1.219 mm]), SRA3 og banner kun for 
printfunktion

Papir vægt       Universal kassette 52-300 g/m², 
multibypass 52-300 g/m², duplex
64-256 g/m² 

Papir udbakke                  500 sheet A4 
System hukommelse    4 GB RAM, 32 GB SSD/tilbehør: 320

GB HDD** 
Kopi antal pr. job     1-9.999 kopier
Zoom 25 %-400 % i 1 % trin
Funktioner                          Justerbar farve touch skærm (10.1"

), duplex, 1.000 jobregnskabs koder, 
skip blanke sider, bevægelsesensor 
etc.

MÅL / VÆGT
Dimmension                      790 x 602 x 665 mm (H x B x D)
Vægt                                      ca. 90 kg 

MILJØ
Netspænding 220/240 V, 50/60 Hz 
Strømforbrug             ca. 1.750 W max,

ca. 455/537 W in drift 
(2507ci/3207ci), ca. 50 W in stand-by 
tilstand, ca. 0,7 W i energispare 
tilstand, TEC værdi: 1,059/1,457 
KWh/ugentlig (2507ci/3207ci)

Sikkerhed                            GS/TÜV, CE, Trusted Platform Module 
(TPM)

PRINT SYSTEM
Type Integreret i enheden
Print format A6R-SRA3
Print opløsning 600 x 600 dpi, max 1.200 x 1.200 dpi 
Processor Freescale QorIQ T1024 (Dual Core)

1.0 GHz

PRINT SYSTEM
Interfaces USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000Base-

TX, USB vært, NFC
Netværks protokoller  TCP/IP, Net BEUI
Operativ systemer Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008

R2/2012/2012 R2/2016, Novell 
NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9

Emulationer                       PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
kompatibel), XPS, PDF 1.7, 
PRESCRIBE IIc

Funktioner                          Farve Optimering, USB direkte, PDF/ 
XPS direkte udskrivning, udsk. af e-
mails, privat udskrift, stregkode udsk. 
Mobil Udskrift (Android/iOS)/ Apple 
AirPrint, Google Cloud Print

SCAN SYSTEM
Scan type CCD farve og s/h
Scan format max A3
Scan hastighed                max 100 (enkeltsidet) eller 180 
                                                 (dobbeltsidet) A4 originaler /min i 
                                                 farve og s/h med   DP-7130 (300 dpi) 

Scan opløsning 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi 
Scan mode Foto, tekst, foto/tekst, optimeret til

OCR

Fil typer   TIFF, PDF, PDF/A, høj komprimering
PDF, krypteret PDF, JPEG, XPS, Open 
XPS

Interface 10/100/1000BaseTX
Netwærks protokol       TCP/IP
Operativ systemer Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008

R2/2012/2012 R2/2016
Funktioner                         Scan til SMB, scan til e-mail, scan til

FTP, scan til USB, TWAIN scan, WIA 
scan, SMTP godkendelse, LDAP 

Kompatibilitet                  Super G3
Original format max A3
Modem hastighed           33.6 kbps
Sende hastighed             3 sekunder eller mindre ved JBIG 
Komprimering                 JBIG, MMR, MR, MH
Fax opløsning Standard (200 x 100 dpi), fin (200 x

200 dpi), super fin (200 x 400 dpi), 
ultra fin (400 x 400 dpi), 600 x 600 
dpi

Fax hukommelse            170 MB
Adressebog                        2.000 nummerer
En tast opkald                  1.000 nummerer
Gruppe opkald                 500 nummerer
Operativ systemer Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008

R2/2012/2012 R2/2016 

Funktioner                          Netværks fax driver, automatisk
genopkald, udsat afsendelse, max 2 
fax systemer for samtidig afsendelse 
og modtagelse

TILBEHØR
Original feeder DP-7100 document arkføder med

automatisk vende funktion (A6R-A3, 
kapacitet: 140 sider A4, papir vægt 
35-160 g/m²), DP-7120 dokument
arkføder med automatisk vende 
funktion (A5R-A3, kapacitet: 50 sider 
A4, papir vægt 45-160 g/m²), 
DP-7110 dokument arkføder med 
tosidet scanning i en arbejdsgang 
(A6R-A3, kapacitet: 270 sider A4, 
papir vægt 35-220 g/m²),
DP-7130 dokument processor med 
tosidet scanning i en arbejdsgang  
med ultra lyd sensor for at undgå 
dobbelt fødning (A6R-A3, kapacitet: 
270 sider A4, papir vægt 35-220 g/
m²)

Kopilåg                                Kopilåg type E (hvis der ikke er 
installeret en dokument arkføder)

Efterbehandler   DF-7100 intern efterbehandler 
(kapacitet: 500 sider A4, hæftning 
max 50 sider A4), DF-7120 
(kapacitet: 1.000 sider A4, 
hæftning  max 50 sider A4),
DF-7110 (kapacitet: 4.000 sider A4, 
hæftning max 65 sider A4), PH-7120 
hullemaskine til DF-7100, PH-7C 
hullemaskine til DF-7120/7110, BF-
730 brochure module for DF-7110 
(max 20 sider ryghæftning hæftning 
og folder A4/A3, tri-folder max 5 sider 
A4), MT-730 (B) post bakke til DF-
7110

Job Separator JS-7100: 100 sider

Paperføder                        PF-7100 (2 x 500 sider universal
kassette [A5R-SRA3]), PF-7110
(2 x 1.500 sider storkapacitet 
kassette [A4]), PF-7120 (3.000 sider 
stor kapacitet kassette [A4], stor side 
kassette)

Andet ekstraudstyr       Scan extension kit (A), Internet fax 
kit (A), Card authentication kit (B), 
Holder til tastatur 10, Banner guide 
10,
UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 
Emulation option kit, IB-50 Gigabit 
Ethernet kort, IB-51 WLAN kort, 
IB-35 WLAN kort, DT-730 (B) 
Dokument bakke, NK-7120 Numerisk 
tastatur (10 taster), Underskab no. 
76, Fiery® Controller (kun til 3207ci, 
Printing System 15), HD-12 (320 GB 
HDD**)

* Afhængig af driftsstatus.

** Til kopi, udskriv, scan, fax. 
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Specifikationer kan ændres uden varsel.

Billedet viser maskinen med tilbehør.

2507ci og 3207ci er fremstillet i overensstemmelse med 
kravene i Energy Star-programmet.

TA Triumph-Adler er ekspert på dokumenter. Vi tilbyder vores kunder individuel analyse, 
rådgivning og effektive dokumentarbejdsgange - ikke kun på papir, men også elektronisk og 
med langvarig service. For hver gang professionelle brugere administrerer, udskriver, 
fotokopierer, faxer, præsenterer eller arkiverer dokumenter eller har behov for at optimere 
processer, er TA Triumph-Adler-koncepter og løsninger det første valg. Vores kunder drager 
stor fordel af de brugeroptimerede teknologier, der tilbydes af vores innovative systemer. TA 
Triumph-Adler og TA Triumph-Adler-logoet er registrerede varemærker tilhørende TA Tri-
umph-Adler GmbH. Alle andre mærkenavne er de registrerede varemærker tilhørende deres 
respektive ejere.

www.triumph-adler.com

TA Triumph-Adler
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