
De e-STUDIO388CP is een printer waarop je steeds kan 
vertrouwen en die helpt jouw efficiëntie te verhogen. Van de 
eerste tot de laatste pagina kan je rekenen op een resolutie van 
1.200 x 1.200 dpi, scherpe afbeeldingen en een consistente 
kwaliteit.

Mobiele printmogelijkheden geven de gebruikers alle flexibiliteit 
en dankzij slimme opties en oplossingen kan dit apparaat 
aangepast worden aan jouw individuele noden.

Wanneer de kleurtoner op is, is er geen enkel probleem. Tot zo 
lang er zwarte toner is kan je ‘zwart-wit’ selecteren en jouw 
printer aan het werk zetten.

Dankzij de eco-vriendelijke eigenschappen van dit toestel help  
je bovendien de impact op het milieu te beperken en de natuur 
te beschermen. 

•  Degelijke A4 kleurenprinter met 
uitstekende documentuitvoer aan een 
snelheid van 38 pagina’s per minuut.

•  Ook geschikt voor grote printtaken 
met een maximale papiercapaciteit 
van 1.451 vellen.

•  Voorzien van een intuïtief 
bedieningsscherm waardoor snel 
en efficiënt kan gewerkt worden.

Productfiche



EIGENSCHAPPEN

Algemeen

Printsnelheid 38 ppm

Opwarmtijd Ca.15 seconden (vanuit slaapmodus)

Papierformaat & 
-gewicht

Papierlade: A6-A4/universeel, 60-176 g/m2

Handinvoer: 76x127 mm - 216x356 mm, 60-176 g/m2

Papiercapaciteit Papierlade: 1x 250 vellen
Max.: 1.451 vellen

Intern uitvoervak Capaciteit 125 vellen

Automatische duplex A4/universeel, 60-105 g/m2

Bedieningspaneel 10,9 cm (4.3”) kleuren touchscreen

Geheugen Standaard: 1 GB
Max.: 1 GB

Interface 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6),
High Speed USB 2.0, WLAN1) (IEEE802.11 ac/a/b/g/n)

Afmetingen en gewicht 442 x 421 x 308 mm (B x D x H), ca. 21,1 kg

Starterkit Starter toner en imaging unit

Systeem & beveiliging
Systeemmanagement e-BRIDGE Fleet Management System1)

Systeemfuncties Energiebesparingsstand, automatische 
tonersaturatie / kleurcalibratie

Accounting & 
beveiliging

Beveiligd printen, IP adresfilter, poortfilter, 
ondersteuning van SNMPv3, SSL en IPSec 
protocollen, 802.1x authenticatie1), vergrendeling 
bedieningspaneel2), wissen schijf2)

Opties
Papierlade Capaciteit: 550 vellen, A5-A4, 60-176 g/m2

Duo-papierlade Capaciteit: 550 vellen, A5-A4, 60-176 g/m2

Capaciteit handinvoer: 100 vellen, A6-A4, 60-176 g/m2

Onderzetkast

Printermeubel 
(in hoogte instelbaar)

User Flash Memory

Hard Disk Drive

Wireless LAN Module 

Formulieren & 
barcodekaart

PRESCRIBE-kaart

Veiligheidselement

Printen
Resolutie Max. 1.200 x 1.200 dpi

Eerste printuitvoer Ca. 7 seconden

Printertaal PCL 5, PCL 6 emulatie, PostScript 3 en PDF v1.7 
emulatie, XPS, PPDS

Besturingssystemen Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/Server 
2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/
Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6-10.13,
Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP

Mobiel printen AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Printfuncties Universele printerdriver, printen van USB, meerdere 
pagina’s per blad, printen van enveloppen

1) Optioneel
2) Vereist optionele HDD

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn 
handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen.  Alle rechten 
voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig om de laatste status van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de 
tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie veranderen. Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op 
A4-papierformaat en 80 g/m2 papiergewicht, tenzij anders vermeld. Copyright © 20190701 TOSHIBA TEC.
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