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QUALIDADE A BAIXO CUSTO 
 
Com capacidade para impressão em 90 páginas por minuto, o 
Duplicador DX2330 possui recursos versáteis ideais para produção de 
documentos em larga escala tais como: adicionar cores diretas, editar 
documentos com aparência profissional e gravar imagem para 
produção diretamente de um PC através da interface de Impressão 
opcional. Além disso, o sistema de alimentação de papel inteligente, 
fácil substituição do cilindro de cor e as funções de edição através do 
intuitivo painel de operação fazem do DX2330 um ótimo investimento 
garantindo confiabilidade, baixo custo e facilidade de operação.  

SERVIÇOS RÁPIDOS E VERSÁTEIS 
 
Duplicadores são ideais para produzir documentos em larga escala, 
portanto, quanto maior é o volume produzido de uma mesma folha de 
master antes da mesma ser descartada, menor será o custo 
operacional do produto. O Duplicador DX2330 está pronto para isso, 
pois o fluxo de trabalho desde a produção do master até a impressão 
leva apenas um minuto. 
Adicione cores ao fluxo de trabalho através do cilindro de cor opcional 
e das duas opções de tintas disponíveis (Preto e Azul). A substituição 
do Cilindro de Cor e das tintas pode ser facilmente manuseada pelo 
usuário.   

 

 

lEspecificação Geral l 
 

Processo de gravação:  
Cilindro e Tinta 
Velocidade de impressão: 
60 ou 90 ppm (dois passos - Velocidade ajustada pelo usuário) 
Primeira impressão : 
Menos que 45 segundos (A4) 
Tipos de originais 
Folha (apenas uma folha) e arquivos eletrônicos 
 (através de interface de impressão modular) 
Formatos de originais : 
� Maximo: 275 x 395 mm 
� Mínimo: 90 x 140 mm 
Capacidade para alimentação e saída de papéis: 
500 folhas (80 /m²) 
Formatos de papéis:  
� Maximo: 275 x 395 mm 
� Mínimo: 90 x 140 mm 
Gramatura de papéis: 35 a 128gm² 
Área de impressão suportada : 
LG Drum: 210 x 355 mm 
Resolução de imagem: 300 x 300 dpi 
Modos para qualidade de imagem: 
Modo Foto, Texto e Foto/Texto 
Posicionamento de imagem: 
� Vertical: 10 mm mais ou menos 
� Horizontal: 10 mm mais ou menos 
Escalas de Reprodução: 
� 04 reduções: 65, 74, 77 e 93% 
� 03 ampliações: 121, 129 e 155% 
Impressão em cores: 
Através da substituição pelo cilindro de cor (modular) 
Capacidade do Rolo de Master 
100 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 175W  
� Impressão em 90ppm: Inferior a 175W 
� Em modo economia de energia: Inferior a 35W 
Dimensões (LxAxP):  123,2 x 51,9 x 67,2 cm 
Peso:  55Kg 
 

lRecursos Avançados s 
 

� Modos texto e Foto 
� Velocidade de impressão ajustável (60 e 90 ppm) 
� Resolução de imagem de 300 x 300 dpi 
� Contador de páginas e de folhas de master 

� Combinação de até duas páginas por folha 
� Auto Ciclo de originais para reprodução contínua 
� Compartimento removível para master já utilizado 
� Indicadores de Status no painel 
� Ajuste de pressão para transferência de tinta 
� Ajustes de Densidade de Imagem 
� Autocorreção de sujeiras  
� Gravação de Master a partir de um microcomputador e interface de 

impressão (opcional) 
 

lMódulos Opcionais s 
 
���� Interface Impressão com Controlador de Rede Tipo V C-20 
• Linguagem de Impressão: Windows GDI  
• Memória: 16MB 
• Alimentação: +5V 0.2A (alimentação pela porta USB)  
• Consumo de energia: 1W (máximo) 
• Resolução:  300/400 dpi 
• Conectividade: Host Interface USB 1.1 
• Sistemas operacionais: Win98SE/ME/2000/XP/2003server 
 

���� Placa de Interface Tipo 20 
 

���� Necessária ao instalar a Interface de Impressão Ti po VC-20 
 

���� Cilindro de cor LG Tipo 20 
 

���� Gabinete Tipo JP1050 
 

lVolume mensal l 
 

Ciclo máximo de trabalho:  50.000 impressões  
 

 

lMateriais de Consumo l 
 

� Rolo de Master Tipo DX 2330S LG de 50 metros:   
Quantidade de folhas por rolo: 100 folhas  
Dimensões da folha: Largura 240 mm x 500mm Comprimento 
Quantidade impressões por folha Master:       2.000 impressões  
Quantidade impressões por rolo Master:  200.000 impressões  
 

� Tubo de Tinta preta Tipo DX2430 500/ml       5.050 impressões 
� Tubo de Tinta Azul Tipo II 600/ml        5.050 impressões 
 

Consumíveis possuem vida útil estimada para impressão com 6% de área de 
cobertura, formato de papel A4 em 90ppm em ambiente com 23ºC. 

 
Notas: 
� Papéis na versão em polegadas, portanto papéis no f ormato métrico devem ter o 
padrão ajustado.  
� Especificação sujeita a modificação sem prévio avis o. 
� Todos os nomes e software citados pertencem a seus respectivos fabricantes 
� Os itens denominados “MÓDULOS” ( �) não acompanham o produto e devem ser 
adquiridos separadamente de acordo com a necessidad e de cada usuário. 
� A disponibilidade de módulos deve ser consultada.
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