
2508ci / 3508ci 

Ønsker du at øge din produktivitet, forenkle processer og øge digitaliseringen med enkle løsninger og uden at 
belaste din virksomhed? Dette kan nemt opnås med de innovative 2508ci og 3508ci A3 multifunktionelle 
systemer. Disse systemer udskriver med en hastighed på henholdsvis 25 og 35 A4-sider pr. minut i farver og i 
sort og hvid. Det store udvalg af forskellige dokumentbehandlere og de mange efterbehandlingsmuligheder 
giver dig mulighed for nemt at tilpasse dit multifunktionelle system så de passer til din virksomheds behov. 
Konceptet afrundes med softwareløsninger, der behandler den stigende datamængde på en struktureret og 
pålidelig måde.

Hvad du kan forvente:

           Alsidig: Brug forskellige formater (A6R-SRA3) og papirvægt (52–300 g / m²) og tilpas dit multifunktionelle
system efter dine processer og behov. Alt fra den pladsbesparende intern efterbehandler på 500 sider til en 
dobbeltsidet scanner med en ultralydssensor til digitalisering i høj hastighed, er tilgængelig for dig. Dette sys-
tem gør det også lettere for dig at digitalisere og gemme dokumenter. 16 små dokumenter, såsom kvitteringer 
eller visitkort, kan placeres på glaspladen og derefter scannes, rettes og gemmes separat som JPG eller PDF 
format.

Klar og parat: Tilgængelighedsmuligheder er meget vigtige for 
os, og vi arbejder konstant på at optimere dem, f.eks. det vippende 
touchpanel med intuitiv menunavigation. Forskellige signaltoner 
giver dig oplysninger om, hvordan systemet kører, og dets aktuelle 
status. Stor LED viser dokumenter eller fax klar til afhentning i 
jobadskilleren*. My Panel-applikationen, der er gratis at bruge, 
giver dig mulighed for at betjene det multifunktionelle system ved 
hjælp af en mobilen/tablet hvor man kan styre funktionerne på 
maskinen. 

Sikkerhed frem for alt: En standardfunktion i systemet er 
overskrivning og sletning af data som har været brugt til 
udskrivning, scanning og kopiering. USB-kortlæser* giver ekstra 
sikkerhed med hensyn til udskrift af GDPR data ved at bekræfte din 
identitet på den multifunktionelle maskine ved hjælp af et 
kontaktløst kort eller TAG. S/MIME sikkerhed som muliggør 
kryptering af E-Mail direkte fra kopimaskinens panel.
Firmware opdatering og automatisk bestilling af toner via TA 
Fleetservices*. Opstarts sikkerhedscheck og runtime check via 
TPM. TLS ver. 1.3 Transportlagssikkerhed kryptografisk protokol 
der beskytter data, der udveksles over netværk.                       
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2508ci / 3508ci
Digital multifunktion farve maskine 
Kopi / Print / Scan / Fax
 A3

Gør det umulige muligt.



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 2508ci: max 25 A4 sider/min og

max 12 A3 sider/min i farve og  s/h 
3508ci: max 35 A4 sider/min og
max 17 A3 sider/min i farve og s/h

1. side 
(Print/Kopi)

Farve: 9,2/8,5 sekunder*,
s/h: 7,0/ 6,4 sekunder* (2508ci), 
Farve: 7,7/7,0 sekunder*,
s/h: 5,9/5,3 sekunder* (3508ci)

Opvarmingstid       17 sekunder
kopi opløsning  600 x 600 dpi
Gråtoner    256
Paper skuffer           2 x 500 sider 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 banner kun for print- 
printionen                                                      

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

Papir udbakke        500 sider A4
System hukommelse 4 GB RAM, 32 GB SSD/optional:
                                         320GB or 1 TB 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 job-regnskabs koder, skip
                                        blanke sider, bevægelsesensor mm.,
                                       Kryptering/oveskrivning af harddisk data
                                       (Data Security Kit), sikker opstarts kørsel
                                       tids integra-tions check, trusted platform
                                       modul (TPM), S/MIME mm.

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. 450/590 W i drift 

(2508ci/3508ci), ca. 40 W i stand-by 
tilstand, ca. 0,5 W i energispare tilstand, 

Støjniveau 2508ci: 48.0 dB(A) i drift
(farve / s/h-tilstand), stand-by 
tilstand: 31,4dB(A) (ISO 7779/9296) 
3508ci: 49,0 dB(A) i drift
(farve / s/h-tilstand), stand-by mode: 
31,3dB(A) (ISO 7779/9296)

Safety GS/TÜV, CE

PRINT SYSTEM
Type Integreret i enheden
Print format A6R-SRA3
Print opløsning 600 x 600 dpi, max 1.200 x 1.200 dpi 
Processor ARM A53 1,6GHz
Interfaces USB 3.0, USB-Host(4), Gigabit-Ethernet

(10/100/1000BaseTX), SD-Card Slot 
Netværks protokoller

Operativ 
systemer

TCP/IP, Net BEUI

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell 
NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9

Emuleringer             PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 com-
                                        patible), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE IIc 
Functions                 USB direkte udskrift, PDF/XPS      di-

rekte udskrift, super billede 
opløsning, SNMPv3, udskrift af e-
mails, privat udskrift, EcoKlade 
udskrift, stregkode udskrift, Mobile 
Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, 
NFC, Wi-Fi Direct***

SCAN SYSTEM
Scan type CCD colour and b/w
Scan format max A3
Scan hastighed      max 100 (simplex) or 200 (duplex) A4

originaler/min i farve og s/h med 
DP-7170 (300 dpi)

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

OCR
Fil typer                     TIFF, PDF, PDF/A, høj komprimerings
                                        PDF krypteret PDF, JPEG, XPS, Open XPS 
Interface 10/100/1000BaseTX
Netwærks protokol TCP/IP
Operativ
systemer Windows 8.1/10, Server 2008/2008

R2/2012/2012 R2/2016/2019 
Funktioner                Scan til SMB, scan til e-mail, scan til

FTP, scan til USB, TWAIN scan, WIA scan, 
SMTP godkendelse, LDAP, Multi 
beskærings kopifunktion

Tilbehør FAX SYSTEM 12
Kompabilitet Super G3
Original format max A3
Modem speed 33.6 kbps
Sende hastighed 3 sekunder eller mindre ved JBIG

Komprimeri-
ngs metode

JBIG, MMR, MR, MH

Fax opløsning Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200
dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine 
(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 8.1/10, Server 2008/2008 
R2/2012/2012 R2/2016/2019

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

 

TILBEHØR
Original arkføder  DP-7140 dokument arkføder med

automatisk vende funktion (A5R-A3, 
kapacitet: 50 sider A4, papir vægt 45-160 
g/m²), DP-7150 dokument arkføder med 
automatisk vende funktion (A6R-A3, 
kapacitet: 140 sider A4, papir vægt 35-
160 g/m²), DP-7160 dokument arkføder 
med tosidet scanning i en arbejdsgang 
(A6R-A3, kapacitet: 320 sider A4, papir 
vægt 35-220 g/m²), DP-7170 dokument 
arkføder med tosidet scanning i en 
arbejdsgang og ultralyds sensor for at 
undgå dobbelt fødning af dokumenter 
(A6R-A3, kapacitet: 320 ark A4, papir 
vægt 35-220 g/m²)

Kopilåg           Kopilåg type E (hvis der ikke er instal-
            leret 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-7140 
(kapacitet: 4.000 sider A4, hæfning max 

65 sider A4), PH-7120 hullemaskine 
til DF-7100, PH-7C hullemaskine til DF-
7120/7140, BF-730 brochure modul til DF-
7140 (max 20 sider ryghæftet og foldet 
A4/A3, tri-folder max 5 sider A4), MT-730 
(B) post bakke til DF-7140

Job Separator         JS-7100 (100 sider, 52-300 g/m², A6R -
SRA3), JS-7110 indre forskydnings bakke  
(250 sider, 52-300 g/m², A6R - SRA3)

Papirføder                 PF-7140 (2 x 500 sider universal kassette 
           [A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x 1.500 sider 
           storkapacitet kassette [A4]), PF-7120
                                       (3.000 sider storkapasitet kassette [A4],
                                       side monteret)
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 card, 
IB-51 WLAN card (IEEE802.11/b/g/n), 
IB-37 WLAN card (IEEE802.11a/b/g/n/ 
ac, Wi-Fi direct), DT-730 (B) Dokument 
bakke,  NK-7120 Numerisk tastatur (18 
taster), Underskab: no. 81, HD-15 (320 GB 
HDD**), HD-16 (1 TB HDD**)

      *    Afhængig af driftsstatus
 **  Til kopi, print, scan, fax
 *** Valgfri
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Specifikationer kan ændres uden varsel.

Billedet viser maskinen med tilbehør.

www.triumph-adler.com

TA Triumph-Adler

2508ci / 3508ci
Tekniske data

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.


