
2256

Een efficiënte partner voor 
uw team!
Zoekt u een hoog prestatieniveau en een hoge mate van betrouwbaarheid voor de uitvoering van uw 
werkprocessen? Vertrouw dan op het multifunctionele A3 zwart/wit afdruksysteem TA 2256 voor uw 
kopieën, afdrukken, faxen en het digitaal opslaan van documenten in kleur.

Heeft u daarnaast behoefte aan flexibiliteit? Breid de mogelijkheden van het systeem dan uit door het aan te 
vullen met praktische accessoires. Uw systeem voldoet zo optimaal aan uw behoeften en de specifieke eisen 
van uw werkproces: een apparaat dat zich naadloos inpast in uw team!

Uw voordelen:

Een ruim functieaanbod: kopiëren, afdrukken (van A6R tot A3), 
digitaal opslaan van documenten (Z/W en kleur) en faxen* zijn de 
hoofdfuncties van het systeem. Na een korte opwarmtijd van 18,8 

seconden, heeft u de eerste pagina binnen 5,7 seconden in handen. Met een 
snelheid van 22 pagina's A4 per minuut verwerkt u daarna al uw 
opdrachten zonder tijdverlies. Ook digitaal opslaan van uw originelen 
gebeurt snel, met 22 pagina's A4 per minuut voor Z/W en 14 pagina's per 
minuut voor kleur*. Druk uw documenten af via de USB-interface of direct 
via het netwerk*. Met de functie "1 scan - meerdere kopieën" beperkt u de 
noodzaak uw werk te sorteren.

Efficiënt papierbeheer: met de documentinvoer* met automatische 
omdraaifunctie en een capaciteit van 50-vel, worden uw 
dubbelzijdige afdrukken snel verwerkt. Door drie extra papierlades* 

wordt de capaciteit verhoogd tot 1300-vel via vijf toevoerbronnen. Met de 
dubbelzijdige unit* gebruikt u minder papier en spaart u het milieu.

Optimale kostenbeheersing: definieer tot 30 kostencentra voor 
verschillende gebruikers.

Beveiligd opslaan van uw documenten: u kunt tot 30, met een 
wachtwoord beveiligde, documentmappen aanmaken om uw 
afdruktaken tijdelijk op te slaan en het door elkaar raken van 

documenten te voorkomen.

Moderne printerdrivers: het systeem is standaard uitgerust met een 
printerdriver met een grafische gebruikersinterface en vele andere 
handige functionaliteiten.

Gebruiksvriendelijk: het scherm heeft 5 regels om gegevens 
makkelijk in te voeren en met de programmatoetsen slaat u 
terugkerende taken op eenvoudige wijze op.

2256
Multifunctioneel afdruksysteem

Kopiëren / Afdrukken / Scannen / Faxen
A3

* o
pt

io
ne

el



08
/2

01
5

2256
Technische kenmerken

TA Triumph-Adler is dé specialist op het gebied van zakelijk 

documentbeheer. Wij bestuderen de behoeften van onze klanten 

van geval tot geval zodat we ze  bijzonder efficiënte oplossingen 

kunnen voorstellen voor de productie van hun gedrukte of digitale 

documenten, met de bijbehorende klantenservice. De producten en 

oplossingen die Triumph-Adler ontwikkelt voor het optimaliseren 

van de processen en het beheer, voor afdrukken, kopiëren, 

faxen, presenteren of archiveren van zakelijke documenten, 

zijn gegarandeerd van hoge kwaliteit. Dankzij onze innovatieve 

systemen bieden wij onze klanten het voordeel van onze bijzonder 

zuinige technologieën. TA Triumph-Adler en het logo van TA 

Triumph-Adler zijn gedeponeerde merken van TA Triumph-Adler 

GmbH. Alle andere merken zijn gedeponeerde merken van hun 

respectievelijke eigenaren.

TA Triumph-Adler

Algemeen

Type Bureaumodel

Functies Kopiëren, afdrukken, digitaal opslaan, 
faxen als optie

Afdruktechnologie Laser Z/W

Formaat origineel max. A3 via de glasplaat

Kopieer-/
afdruksnelheid

max. 22 pagina's A4/min. en max. 10 
pagina's A3/min. 

1e pagina (kopie/
afdruk)

min. 5,7 seconden*

Opwarmtijd 18,8 seconden

Kopieerresolutie 600 x 600 dpi

Grijstint 256

Papiertoevoer 1 universele papierlade van 300-vel 
(A5R-A3), multi-bypass 100-vel (A6R-A3)

Papierdikte 
(gramgewicht)

Universele papierlade 64-105 g/m², bypass 
45-160 g/m², dubbelzijdig 64-105 g/m²

Papieropvang 250-vel A4

Systeemgeheugen 256 Mb RAM

Voorselectie van 
kopieën

1-999 kopieën

Zoom 25%-400% in stappen van 1%

Functies Bedieningspaneel met 5 regels, 30 
kostencentra, 30 afdrukmappen, 
digitaliseren in kleur

Afmetingen/Gewicht

Afmetingen 485 x 565 x 527 mm  
(H x B x D, met kopieerklep)

Gewicht circa 26 kg

Omgeving

Voeding 
elektriciteitsnet

220/240 V, 50/60 Hz

Verbruik circa 1 864 W max., circa 415 W in 
werking, circa 76 W in stand-by modus, 
circa 1,54 W in slaapstand

Veiligheid GS/TÜV, CE

Afdruksysteem

Type Geïntegreerd

Afdrukformaten A6R-A3

Afdrukresolutie 600 x 600 dpi

Processor ARM v5 base core equivalent, 500 MHz

Interface USB 2.0

Besturingssystemen Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1

Emulatie GDI

Digitaliseringsysteem

Technologie voor 
digitaal opslaan

Kleur en Z/W

Digitaliseringsformaat max. A3

Digitaliseringssnelheid Kleur: max. 14 originelen A4/min., Z/W: 
max. 22 originelen A4/min.

Digitaliseringsresolutie 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi (uitsluitend Z/W), 
600 dpi (uitsluitend Z/W)

Digitaliseringsmodus Foto, tekst, foto/tekst

Bestandsformaten TIFF, PDF, JPEG

Interface USB 2.0

Besturingssystemen Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1

Functies TWAIN-Scan via USB, Quick Scan Utility.

Optie Fax (X)

Compatibiliteit Super G3

Formaat origineel max. A3

Snelheid van de 
modem

33,6 kbps

Overdrachtssnelheid 4 seconden of minder met MMR

Compressietechniek MMR, MR, MH

Faxresolutie Normaal (200 x 100 dpi), fijn (200 x 200 
dpi), superfijn (200 x 400 dpi)

Faxnummers 120 nummers

Snelkiesnummers 32 nummers

Verzendgroepen Ja

Opties

Documentinvoer DP-480 met dubbelzijdig digitaal opslaan 
(max. A3, capaciteit van 50-vel A4, 
papierdikte 45-120 g/m2)

Kopieerklep Kopieerklep type H (als er geen 
documentinvoer geïnstalleerd is)

Papiertoevoer max. 3 x PF-480 (universele papierlade van 
300-vel [A5R-A3])

Divers Dubbelzijdige unit (A5R-A3, papierdikte 
64-105 g/m2), IB-33 Ethernet Card, meubel 
(hoog nr. 68, laag nr. 69)

*Afhankelijk van werkingsomstandigheden.

Onder voorbehoud van wijzigingen in uitrusting en constructie.

Illustraties met optionele accessoires.

Het systeem TA 2256 voldoet aan de ENERGY STAR-normen.


