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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Gerais

Processo de gravação: Sistema rolo de pressão, sistema de um
cilindro automático
Velocidade de impressão: 80, 100 ou 130 ppm
(três passos - Velocidade ajustada pelo usuário)
■  Modo de alimentação de papel A3: 80 folhas por minuto
Primeira impressão: Menos que 34 segundos (A4)
Tipos de originais: Folha (apenas uma folha) e arquivos eletrônicos  
(através de interface de impressão opcional)
Formatos de originais:
■  Vidro de exposição: Máximo 297 x 432 mm
■  ADF: Mínimo: 105 x 128 mm / Máximo 297 x 432 mm
Formato de papeis: 
■  Mínimo: 90 x 140 mm
■  Máximo: 297 x 420 mm1

Área de impressão suportada: 
■  210 x 288 mm (cilindro LG)
■  250 x 355 mm (cilindro B4*)
* Somente para DX3343 versão 220V1

Capacidade de papéis: 1.000 folhas (80 g/m²)
Capacidade de papéis A3: 500 folhas (80 g/m²)
Capacidade de saída de papéis: 1.000 folhas (A4 - 80 g/m²)
Gramatura de papéis: 
■  Modo de alimentação de papel A4: 47 a 209 g/m²
■  Modo de alimentação de papel A3: 57 a 157 g/m²
Resolução de imagem: 300 dpi (Modo fino: 300 x 400 dpi)
Modos para qualidade de imagem: Texto, foto, texto/foto
(separação automática), traço claro, traço lápis
Posicionamento de imagem: Vertical/Horizontal: 10 mm ±
Posicionamento de imagem (A3): 
■  Vertical: -20/-10 mm fixo
■  Horizontal: Fixo
Escalas de Reprodução:
■  4 reduções: 71, 82, 87, 93%
■  3 ampliações: 115, 122, 141%
Impressão em cores: Através da substituição pelo cilindro de cor 
(opcional)
Capacidade do Rolo de Master: 260 Masters
Capacidade da bandeja para Masters usados: 30 Masters
Fonte de Alimentação de Energia: 110V, 120V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia:
■  Gravação de master: Inferior a 210W 
■  Impressão em 130ppm: Inferior a 185W
Em modo economia de energia: Inferior a 7,6W
Dimensões (LxAxP): 1224 x 633 x 681 mm
Peso: 76Kg (com ADF) 71Kg (com tampa de originais)

■  Combinar dois originais e repetição de imagem
■  Intervalo de alimentação
■  Apagar margem e , correção de fundo automática
■  Ciclo automático 
■  Modo detalhe
■  Modo desligar automático
■  Modo programação
■  Modo classe/memória
■  Modo econômico e modo economia de energia
■  Modo segurança
■  Impressão de cores com cilindros de cores opcionais
■  100 códigos de usuários

Interface Impressão com Controlador de Rede Tipo VC-20
■  Linguagem de Impressão: Windows GDI 
■  Sistemas operacionais: Windows 98SE/ME/2000/XP/Server2003/Vista
■  Conectividade: USB 1.1/USB 2.0
■  Memória: 16MB
■  Alimentação: +5V 0.2A (alimentação pela porta USB) 
■  Consumo de energia: 1W (máximo)
■  Resolução:  300/400 dpi
Cilindro de cor Oficio Tipo 20 
Cilindro de cor B4 Tipo 201

Necessário para impressão de área máxima: 250 x 355 mm
Gabinete Tipo 12
Reservatório de fita Tipo 20

Ciclo máximo de trabalho: 300.000 impressões
 

Rolo de Master Tipo JP10S (LG):  260 folhas  - 2.000 impressões por folha
Rolo de Master Tipo JP10M (B4):  260 folhas  - 2.000 impressões por folha  
Tinta preta Tipo JP30 - 600/ml
Tinta Azul Tipo II - 600/ml
Consumíveis possuem vida útil estimada para impressão com 6% de área de 
cobertura, formato de papel A4 em 80ppm em ambiente com 23ºC.

Notas:
(1) Cilindro B4 e Equipamento 220V são comercializados sob encomenda e a 
disponibilidade deve ser consultada).
- Imagens ilustrativas.
- A disponibilidade de módulos deve ser consultada.
- Todas as outras marcas são de propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Todas as especificações estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.
- No modo A3 a área máxima de impressão é de 250 x 355 mm (Cilindro B4)
- Módulos que não acompanham o produto básico e devem ser configurados 
(adquiridos) separadamente. 
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