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Datasheet
FUJITSU Jehličková tiskárna DL 3850+

Spolehlivý vícestránkový tisk
Spolehlivá jehličková tiskárna FUJITSU DL3850+ v kompaktním provedení.
Podporuje automatické parkování a zavádění papíru, automatické odtržení papíru,
tisk čárových kódů a je vhodná pro profesionální tisk vícestránkových dokumentů.
Díky vysoké rychlosti tisku a možnosti tisku dokumentů ve formátu až A3 je tiskárna
DL3850+ vhodná pro všechna kancelářská prostředí.
Provedení

Kompaktní provedení a malý půdorys
Rozhraní

Kompaktní provedení a malý půdorys
Údaje o tisku

Vysoká rychlost 537 znaků/s
Šířka tisku: 136 sloupců (10 znaků/palec), 163 sloupců (12 znaků/palec)
Síť

Připojení do sítě prostřednictvím volitelné karty LAN
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Technické podrobnosti
Technické parametry
Tisková hlava

24jehličková tiskárna

Šířka tisku

136 sloupců (10 cpi), 163 sloupců (12 cpi)

Rychlost tisku – kvalita pro
korespondenci a hlášení

270 cps (12 cpi), 225 cps (10 cpi)

Rychlost tisku – kvalita konceptu

432 cps (12 cpi) / 360 cps (10 cpi)

Rychlost tisku – kvalita
vysokorychlostního tisku konceptu

537 cps (12 cpi), 448 cps (10 cpi)

Rychlost tisku – kvalita dopisu

135 cps (12 cpi), 113 cps (10 cpi)

Rozlišení

Max. 360 × 360 dpi

Počet kopií

Max. 5 (včetně originálu)

Formáty papíru

Nekonečný papír:
Šířka: 102 až 420 mm (4,0 až 16,5”),
Délka: více než 102 mm (4,0”)
Volné listy:
Šířka: 102 až 420 mm (4,0 až 16,5”),
Délka: 76 až 420 mm (3,0 až 16,5”)

Podávání papíru – nekonečný papír

Podávání papíru – nekonečný papír, tlačný traktorový podavač, zadní vstup a zadní výstup

Podávání papíru – volné listy

Ruční podavač, horní vstup a horní výstup

Rychlost posunu o řádek

60 ms na 4,2mm (1/6”) řádek

Rychlost podávání papíru

5,6 ips

Rozhraní tiskárny

Paralelní a USB: IEEE 1284 a USB 1.1, typ B (v závislosti na modelu)

Emulace

Emulace Fujitsu DPL24C PLUS, IBM Proprinter XL24E, Epson ESC/P2

Znakové sady

Kódové stránky 437, 850, 851, 852, 855, 860, 862, 863, 865, 866, ISO 8859-1, ECMA-94, USA, UK, German, French,
Italian, Spanish, Swedish, Finnish, Norwegian, Danish 1 a 2, Hungarian 1 a 2, Slovenian 1 a 2, Mazowia 1 a 2, Polish 1
a 2, Latin 2 1 a 2, Latin P, PG-DHN, Elot 927, Lithuanian 1 a 2, Mik, Macedonian, PG-MAC, ABY, ABG, DEC GR, GREEK 11,
HBR-OLD, HBR-DEC, ISO Turkish, ISO Latin, Kamenicky 1 a 2, Turkish 1 a 2, Elot 928, Cyrillic, RUSCII, Latin-9

Čárové kódy / 2D kódy

Kód 3 z 9
UPC typu A
UPC typu A s kontrolním znakem
Codabar (NW7)
EAN13
EAN8
Prokládaný 2 z 5
Matice 2 z 5
Průmyslový 2 z 5
Kód 128

Vestavěná písma / rastrová písma

Courier 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed Draft 112, OCR-B, OCR-A 10,
Correspondence 10, PICA10

Škálovatelná písma

Courier, Nimbus Sans®, Timeless (normální, tučné, kurzíva)

Vstupní vyrovnávací paměť

Maximálně 128 kB

Funkce textového procesoru

obrys, image overlay, nadtržené, podtržené, horní index, dolní index, tučné, stínované, zarovnání do bloku, kurzíva,
vícenásobná výška (až 11násobek), vícenásobná šířka (až 11násobek)

Elektrické parametry
Spotřeba energie

až 70 W (průměrně)

Maximální spotřeba energie

až 180 W

Minimální spotřeba energie

až 28 W

Rozsah jmen. napětí

Jednofázové připojení: 220–240 V st. ±10 %

Rozsah jmenovité frekvence

50 Hz – 60 Hz

Shoda se standardy
Kompatibilita – poznámky

Standardy pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro Evropu

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

MTBF (testováno)

20 000 h

Životnost tiskové hlavy

až 400 milionů úderů (každá jehla)

Životnost barvicí pásky

5 milionů znaků
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Rozměry a hmotnost, životní
prostředí
Rozměry (Š x H x V)

570 x 330 x 130

Hmotnost

9,7 kg

Úroveň akustického hluku

49 dBA

Možnosti tiskárny

Deska LAN DL3x50+ / DL7400, objednací kód: S26391-F1051-L900 (pouze pro varianty s rozhraním USB nebo
paralelním rozhraním)
Prémiová páska do tiskárny DL3x50+ / DL7400, objednací kód: CA02374-C104 (Zkontrolujte položku balení)
Náhradní páska do tiskárny DL3x50+ / DL7400, objednací kód: CA02374-C204 (Zkontrolujte položku balení)
Standardní páska do tiskárny DL3x50+ / DL7400, objednací kód: KA02004-C801 (Zkontrolujte položku balení)
Tisková hlava DL3x50+, objednací kód: S26391-F1051-L907

Informace pro objednání
S26391-F1051-L100

EAN: 4053026570084

CENTRONICS+USB, Evropa

S26391-F1051-L101

EAN: 4053026570091

CENTRONICS+USB, Arabské země

S26391-F1051-L102

EAN: 4053026570602

CENTRONICS+RS232C, Evropa

Záruka
Záruční lhůta

3 roky

Typ záruky

Služba Collect & Return Standardní 6měsíční záruka na tiskovou hlavu

Záruční podmínky

http://support.ts.fujitsu.com/warranty

Doporučená služba

3 roky služby Collect & Return

Dostupnost náhradních dílů

5 let

Odkaz na web servisu

http://www.fujitsu.com/fts/services/support
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu Jehličková tiskárna
DL 3850+, zajišťuje tato společnost řadu
platformových řešení. Tato řešení v sobě
spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší
služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu Jehličková tiskárna
DL 3850+ společnosti Fujitsu požadujte od
svého obchodního zástupce pro produkty
Fujitsu nebo od obchodního partnera s
portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také
navštívit naši webovou stránku.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2019-06-04 EM-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/fts/accessories

