
Oh, the places you‘ll print.™

Jedyna na świecie

Najmniejsza i najlżejsza 
Wielofunkcyjna, przenośna drukarka*

• Drukuj, kopiuj i skanuj  
wszędzie gdzie chcesz!

• Waży jedynie 1,2 kg
• Jest tak mała, że możesz 

ją zapakować do teczki,  
torebki bądź plecaka. 

Drukowanie w podróży jest praktyczne !

Primera Trio jest najmniejszą i najlżejszą na świecie wielofunkcyjną drukarką, kopiarką i skanerem. 
Dzięki niej możesz kopiować, drukować oraz skanować dokumenty w trakcie podróży służbowej 
bądź delegacji. Urządzenie sprawdzi się także w małych pomieszczeniach czy biurach o ogranic-
zonej powierzchni.

NOWOŚĆ

*Primera Trio – najmniejsza i najlżejsza na świecie drukarka z funkcją skanera i kopiowania jest dostępna na amerykańskim rynku od 6 stycznia 2015 roku.

http://primera.eu


Parametry techniczne
All-in-One „wszystko w jednym”:  Drukowanie, skanowanie, kopiowanie

Prędkość drukowania1:   Projekt, list: 3,1 str. na minutę (druk czarny); 2,4 str. na 
   minutę (druk kolorowy),  
   Standard ISO: 2,4 str. na minutę (druk czarny); 1,7 str.  
   na minutę (druk kolorowy)

Rozdzielczość druku:    Do 4800 dpi

Metoda druku:    Atramentowa

Typy atramentu:    Kolorowy lub czarny

Drukowanie bez marginesów:  Tak; wymiary do 10,2 mm x 15,2 mm; A6; do 127 mm  
   szerokości

Prędkość kopiowania:   Standard ISO: do 1,7 str. na minutę (druk czarny),  
   do 1,1 str. na minutę (druk kolorowy)

Rozdzielczość kopiowania:  Do 600 x 600 dpi w czerni i kolorze

Format zeskanowanego pliku:  Wszystkie pliki obsługiwane przez software: BITMAP (.bmp),  
   JPEG (.jpg),PDF (.pdf ), PNG (.png), TIFF (.tif ), GIF (.gif )

Prędkość skanowania:  Do 1,4 str. na minutę (300 dpi, czarny); do 1,6 str. na  
   minutę (300 dpi, kolor)

Rozdzielczość skanowania:  Sprzętowa: do 600 x 600 dpi 
   Optyczna: do 600 dpi 

Maksymalny rozmiar skanu:  Do 216 x 356 mm

Głębia koloru:   24-bit/256 

Standardowe połączenie:  USB 1.1 (2.0/3.0)

Obsługiwane formaty druku: List, folio, A4, A6, 4” x 6” zdjęcia, U.S. #10 koperta,  
   inne standardowe

Pojemnik na papier:   Do 10 arkuszy w pojemniku. Pojemnik obsługuje standar- 
   dowe arkusze, papier kartonowy oraz fotograficzny

Obsługa niestandardowych  
formatów:   76,2 x 101,6 do 215,90 x 355,6 mm

Współpraca z systemami   Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows VistaTM 
operacyjnymi:    (x32, x64), Windows 10, Mac OS X v 10.6 bądź nowszy

Minimalne wymagania dla   Vista™, 7, 8, 8.1 i 10 z późniejszymi aktualizacjami 
systemu (Windows®):    Intel® Celeron® bądź szybsze (lub podobne) 
   2 GB RAM 
   1 GB miejsca na twardym dysku 
   Napęd CD/DVD (jeśli instalujemy urządzenie z płyty) 
   USB 1.1 bądź nowszy

Minimalne wymagania dla   OS X v 1.6 bądź nowszy 
systemu (Mac®):    2 GB RAM 
   1 GB miejsca na twardym dysku 
   Napęd CD/DVD (jeśli instalujemy urządzenie z płyty)   
   USB 1.1 bądź nowsze

Wymiary:   290 mm x 46 mm x 165 mm

Waga produktu:   Bez baterii: 1,2 kg; 
   Z baterią: 1,3 kg 

Zasilanie:   Rodzaj zasilacza: uniwersalny  
   Napięcie wejściowe: 100 - 240 VAC 
   Napięcie wyjściowe: 7,5 VDC @ 3,2 A 

Gwarancja:   Roczna, zawierająca  wsparcie techniczne telefoniczne 
   i mailowe

Zawartość pudełka:   Wielofunkcyjna, przenośna drukarka, kolorowy kartri- 
   dż 31020 Primera, bateria litowo-jonowa pozwalająca na  
   wydrukowanie 350 stron, 3-metrowy kabel micro-USB,  
   pojemnik do skanowania, skrócona instrukcja obsługi

Akcesoria:   Dostępne obudowy w kolorach: niebieski, biały, różowy,  
   matowy srebrny, (czarny w standardzie),  
   zasilacz z wejściami odpowiednimi dla Europy i Wielkiej  
   Brytanii 
   12 V zasilacz samochodowy 
   Zestaw do obsługi urządzenia zawiera: czarny  
   pojemnik, śruby montażowe oraz 12 V zasilacz z kablem  
   i wtyczkami,  
   papier fotograficzny 4x6,  
   zapinany na zamek pokrowiec neoprenowy,  
   karta gwarancyjna

Wymienne kartridże:   Wysokowydajny kolorowy kartridż Primera 53376  
   (580 str.), (260 str., ISO)2 
   Wysokowydajny czarny kartridż Primera 53377  
   (495 str.), (185 str., ISO)2 
   Standardowy kolorowy kartridż Primera 31020 
   (175 str.), (70 str., ISO)2  
   Standardowy czarny kartridż Primera 31021 
   (360 str.), (135 str., ISO)2

1 Po wydrukowaniu pierwszych stron testowych ISO/IEC 24734. 
2 Wydajność kartridża na podstawie testu druku w trybie domyślnym ISO/IEC 24711.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wyraź siebie wybierając kolorową obudowę: niebieską, białą, różową lub 
srebrną.

Wyposaż swoich mobilnych pracowników w drukarki Primera Trio!

Aby dowiedzieć się więcej 
odwiedź stronę

primeratrio.eu

Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden/Niemcy
Tel: +49 611 927770 
Mail: sales@primera.eu
Web: primeratrio.eu
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