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LASER
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LP 3128 3228
CONSUMÍVEIS

DADOS TÉCNICOS

Toner Kit

LP
Kit
LP
Kit

3128: Toner para 4.000 páginas A4 com 5 % de cobertura,
inicial para 2.000 páginas A4 com 5 % de cobertura
3228: Toner para 7.200 páginas A4 com 5 % de cobertura,
inicial para 3.600 páginas A4 com 5 % de cobertura

GERAL
Tipo
Função
Tecnologia de impressão
Formato de impressão
Velocidade de impressão
1ª impressão
Tempo de aquecimento
Resolução de impressão
Alimentação de papel

Gramagens de papel
Saída de papel
Processador
Memória de impressão
Interface
Sistemas operativos
Emulações
Funções

Secretária
Impressão
Alimentação de papel
Laser p/b
A4-A6, max 215,9-356 mm, min 70-148 mm
Network card
max 28 páginas A4,
Outras opções
Duplex: max 14 páginas A4 (LP 3228)
aprox. 6 segundos*
19 segundos
1.200 x 1.200 dpi
1 x 250 folhas cassetes universais (A4-A6R),
1 folha multi-bypass (A4-A6R, LP 3128),
50 folhas multi-bypass (A4-A6R, LP 3228)
Cassete universal 60-120 g/m 2, multi-bypass
60-220 g/m 2, duplex 60-105 g/m 2 (LP 3228)
250 folhas A4,
200 folhas A4 duplex (LP 3228)
PowerPC405F5/360 MHz
32 MB RAM (max 544 MB RAM – 1 slot)
USB 2.0, CF slot
Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare**, Mac ex OS 10.X
PCL6, KPDL 3 (compatível PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer,
Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Impressão de e-mails**, impressão de códigos de barras,
encriptação de dados de rede (SSL)**

DIMENSÕES/PESO
Dimensões
Peso

250 x 375 x 393 mm (A x L x P)
aprox. 10 kg

OPÇÕES
PF-100 (250 folhas em cassetes universais (A4-A5),
LP 3128 max 1, LP 3228 max 2)
UT-110G (Protocolos de rede TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk)
Armário nº 51

A UTAX recomenda o uso de acessórios UTAX originais para
funcionamento isento de problemas, do seu sistema. Para meios
de impressão recomendados, consultar o manual de utilizador.
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
A imagem mostra a máquina com acessórios opcionais.

ELAS ESTÃO AO SEU LADO PARA O APOIAR!
A impressora a laser LP 3128 de elevado rendimento e a variante duplex LP 3228 são a
solução perfeita para todos os que valorizam a mais elevada produtividade, fiabilidade e uma
disponibilidade ideal no local de trabalho. Com 28 páginas por minuto, estão preparadas
da melhor forma para todas as exigências do dia-a-dia no escritório. Conseguem funcionar
facilmente com gramagens de papel até 220 g/m 2, processam formatos de A4 até A6R
e impõem-se pela capacidade de papel de, no max 500 folhas (LP 3128) ou 800 folhas
(LP 3228). Com uma memória até 544 MB e uma resolução de impressão de 1.200 dpi,
garantem sempre a melhor qualidade. E porque a alegria partilhada é alegria a dobrar,
com a carta de rede opcional toda a equipa do escritório pode tirar proveito das funcionalidades dos equipamentos.

AMBIENTE
Voltagem principal
Consumo de energia
Nível de ruído
Segurança

220/240 V, 50 Hz
aprox. 439 W em funcionamento, aprox. 106 W em modo stand-by,
aprox. 4,4 W em modo descanso, aprox. 0 W em modo desligado
aprox. 68,8 dB(A) em funcionamento, aprox. 47 dB(A) em modo stand-by
GS/TÜV, CE

O seu revendedor UTAX

No seguimento da análise em profundidade de todos os sistemas de saída usados na empresa, com o nosso
conceito de vendas UTAX DOCUMENT CONSULTING, criámos uma oferta precisamente concebida para as
necessidades dos clientes. Usando os mais recentes sistemas digitais UTAX em combinação com soluções
práticas de software das áreas DMS de arquivo, impressão de formulários e contabilidade, a inteira saída
e gestão de documentos torna-se extremamente eficaz e os custos são reduzidos.
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*Dependendo do estado operacional.
**Só com opcional network card.
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