
•  Dwa systemy monochromatyczne  
A3 z szerokim wachlarzem konfiguracji 
spełniających większość wymagań 
nowoczesnego biznesu.

•   Zaawansowana technologia urządzeń 
e-STUDIO2309a/2809a pozwala na łatwą 
integrację w sieci oraz intuicyjną pracę.

•   Urządzenia zaprojektowane tak,  
by spełnić najwyższe standardy  
w zakresie ochrony środowiska.



      Automatyczny odwracający 
podajnik dokumentów

Pokrywa oryginałów

Kaseta (Paper Feed Unit)

Stolik          Stolik z kasetą 
(Paper Feed Pedestal)

           Dodatkowa kaseta 
dla PFU

KORZYŚCI

e-STUDIO2309a/2809a

Zestaw gotowy do pracy Łatwość użycia

Urządzenia e-STUDIO2309a/2809a można niezwykle łatwo 
zintegrować ze środowiskiem sieciowym. W standardzie oferują 
interfejs sieciowy Ethernet, natomiast w ramach wyposażenia 
opcjonalnego mogą korzystać z sieci bezprzewodowej Wi-Fi,  
co zdecydowanie zwiększa elastyczność pracy. Podłączalność 
urządzenia to także możliwości udostępniania materiału 
skanowanego w środowisku pracy. Urządzenia oferują 
skanowanie na klucz USB, skanowanie do e-mail oraz zapis do 
folderu.

Podłączalność 

Monochromatyczne urządzenia TOSHIBA e-STUDIO2309a 
oraz e-STUDIO2809a skonstruowano po to, by mogły 
wspomagać Twoją codzienną pracę, niezależnie czy drukujesz, 
skanujesz, kopiujesz czy też faksujesz. Doskonałe wydruki czy 
kolorowe skany to wizytówka tych urządzeń. 

Szybkość druku 23 lub 28 stron na minutę, aż do pięciu źródeł 
papieru oferujących do 1700 arkuszy w formatach od A4 do A3  
- to standard gwarantujący płynną pracę nawet dla dużej grupy 
roboczej. A wszystko to otrzymujesz z nowoczesnym wyglądem 
i kolorystyką urządzenia pasującą do każdego biura. 

Skorzystaj z wszechstronnej funkcjonalności 
by zwiększyć wydajność w Twojej firmie.

KONFIGURACJA

Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia najwyższą możliwą 
wydajność podczas obsługi urządzeń. Logiczne i jasno 
skonstruowane menu pozwala użytkownikom cieszyć się  
ze wszystkich korzyści oferowanych przez urządzenia  
w codziennej pracy jak i przy zaawansowanych konfiguracjach.

Zdajemy sobie sprawę, że każda firma ma indywidualne 
potrzeby i wymagania. Dlatego urządzenia e-STUDIO2309A 
oraz e-STUDIO2809A zostały zaprojektowane tak, aby 
dostosować się do każdej potrzeby. Dzięki elastycznej 
konfiguracji urządzeń zapewniają one optymalną wydajność dla 
każdego zadania.



SPECYFIKACJA

1) Opcja 
2) Wymagany podajnik dokumentów RADF

Cechy ogólne
Prędkość druku oraz 
kopiowania

23/28 str./min. (A4)
14/14 str./min. (A3)

Czas nagrzewania Około 18 sekund

Rozmiar i gramatura 
papieru

Kasety: A5R-A3, 64-80 g/m2

Podajnik ręczny: A5R-A3, 52-216 g/m2

Pojemność papieru 1x 250 arkuszy (kaseta), 1x 100 arkuszy (podajnik 
ręczny)
Maksymalnie 1700 arkuszy

Wew. taca odbiorcza 100 arkuszy

Dupleks A5R-A3, 64-80 g/m2

Pamięć 512 MB RAM

Interfejsy 10Base-T/100Base-TX (w tym IPv6),  
High Speed USB 2.0, WLAN1) (IEEE802.11b/g/n)

Wymiary i waga 575 x 540 x 402 mm (szer. x głęb. x wys.), ~25,5 kg

Zestaw startowy Toner, Bęben, Deweloper

Drukowanie
Rozdzielczość Maksymalnie 2400 x 600 dpi z wygładzaniem

Języki opisu strony PCL 5e & 6 oraz emulacja PostScript 31) 

Wspierane systemy 
operacyjne

Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 bity), 
Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bity),  
Mac OS X 10.7.4-10.10, Unix/Linux

Funkcje drukowania Uniwersalny sterownik, Druk z USB, Druk wielu 
stron na arkuszu , Sortowanie naprzemienne2),  
Tryb oszczędzania tonera

System i bezpieczeństwo
Zarządzanie 
urządzeniem

e-BRIDGE Fleet Management System1), webowy 
interfejs TopAccess ( administracja i konfiguracja)

Cechy systemu Wewnętrzny system odzysku tonera, Tryby 
oszczędzania energii

Rozliczanie/
Bezpieczeństwo

100 kodów departamentów, filtrowanie adresów IP 
oraz MAC, wsparcie dla SSL

Opcje
Podajnik RADF Pojemność 50 arkuszy,  

A5R-A3, 50-104 g/m2

Paper Feed Unit Pojemność 250 arkuszy,  
A5R-A3, 64-80 g/m2

Paper Feed Pedestal Pojemność 550 arkuszy,  
A5R-A3, 64-80 g/m2

Kaseta Do zastosowania  
z Paper Feed Pedestal 
Pojemność 550 arkuszy  
A5R-A3, 64-80 g/m2

Stolik

Karta faksu

Moduł Wi-Fi

PostScript zawiera rozszerzenie pamięci o 512 MB

e-BRIDGE Re-Rite  

Skanowanie
Rozdzielczość Maksymalnie 600 x 600 dpi

Prędkość skanowania Tryb kolor/ mono: 22/25 obr./min. (200 dpi)

Tryby skanowania Kolor, Odcienie szarości, B&W

Formaty plików JPEG, Jedno/wielostronicowy TIFF/XPS/PDF  
(oraz formaty DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)1)

Funkcje skanowania Skanowanie do USB, Skanowanie do E-Mail, 
Skanowanie do pliku (SMB, FTP) TWAIN

Faks1)

Protokoły Super G3, G3

Szybkość transmisji Około 3 sekund na stronę

Kompresja JBIG, MMR, MR, MH

Pamięć faksu 6 MB na transmisję i odbiór faksów

Sterowniki dla Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 
bity), Windows Server 2012 oraz 2008 R2 (64bity)

Funkcje faksu Wybieranie jednodotykowe (5 klawiszy), Wybieranie 
grupowe

Kopiowanie
Rozdzielczość Dla skanowania: 600 x 600 dpi

Do druku: 2400 x 600 dpi z wygładzaniem

Czas pierwszej kopii Około 6,4 sekundy

Zoom 25-400% (z szyby), 25-200% (z podajnika RADF)1)

Tryby kopiowania Tekst, Tekst/Fotografia, Fotografia, Eliminacja tła

Funkcje kopiowania Szablony użytkownika, Elektroniczne sortowanie, 
Sortowanie naprzemienne2), Kopiowanie 
dokumentów, Usuwanie krawędzi, Tryby 2-w-1 / 
4-w-1, Automatyczne sortowanie2)



e-STUDIO2309a/2809a

O Toshiba Tec

Toshiba Tec Poland S.A.  jest częścią działającej na całym 
świecie korporacji Toshiba Tec, aktywnej w różnych sektorach 
wysokich technologii przemysłowych.

Toshiba Tec Corporation jest wiodącym dostawcą technologii 
informatycznych, działających w wielu branżach - począwszy 
od usług detalicznych, edukacyjnych, biznesowych  
aż po branżę hotelarską i produkcję przemysłową. Posiada 
centralę w Japonii oraz jest obecna  w ponad 80 państwach  
na całym świecie.

O Toshiba Tec Poland

Toshiba Tec Poland S.A. od roku 2005 jest na terenie Polski 
jedynym oficjalnym przedstawicielem TOSHIBA TEC 
CORPORATION, światowego lidera w produkcji urządzeń 
wielofunkcyjnych. Jej  korzenie w biznesie kopiowania  
i drukowania sięgają początku lat dziewięćdziesiątych. 
Toshiba Tec Poland S.A. bazując na wieloletniej wiedzy oferuje 
produkty, rozwiązania i usługi z dziedziny szeroko pojętej 
automatyki biurowej. Są to drukarki i urządzenia wielofunkcyjne 
oraz rozwiązania programowe, pozwalające na łatwą 
integrację urządzeń Toshiba w środowisku Klienta. Oferujemy 
rozwiązania od kontroli kosztów i kontroli dostępu, przez 
zarządzanie tworzonymi dokumentami, ich edycję aż po 
archiwizację. Nasze rozwiązania wspierają zarządzanie 
obiegiem informacji. Skupiamy się przede wszystkim  
na obniżaniu i kontroli kosztów kopiowania i drukowania 
dokumentów.  

Znak Together Information jest odzwierciedleniem wizji 
korporacji Toshiba, która prezentuje jak ludzie  
i organizacje tworzą, zapisują, udostępniają, zarządzają 
i przedstawiają idee i dane. 
Idea ta opiera się na przekonaniu, że najefektywniejsze 
są te organizacje, które przekazują informacje  
w najbardziej wydajny sposób.
Działania te odzwierciedlają naszą wizję poprzez 
szerokie zintegrowane portfolio rozwiązań branżowych, 
z których wszystkie potwierdzają zaangażowanie firmy 
Toshiba dla przyszłości środowiska i naszej planety.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić  
naszą stronę:  
www.togetherinformation.com

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie nazwy firm i / lub produktów są znakami towarowymi i / lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi odpowiednich producentów na poszczególnych rynkach i / lub krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieustannie staramy się dostarczać 
najnowsze wersje danych do naszych partnerów. Specyfikacje dla niektórych modeli mogą się zmienić w czasie pomiędzy produkcją i wydaniem tej dokumentacji. 
Specyfikacje dotyczące produktywności i pojemności papieru są przygotowane w oparciu o rozmiaru papieru A4 i gramaturę 80 g/m2, o ile nie zaznaczono inaczej.  
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