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O modelo apresentado é o CX37DTNF

A série Epson AcuLaser CX37DN permite, aos grupos de
trabalho de média a grande dimensão, a impressão A4 duplex
e ainda cópia e digitalização a cores e a preto, com fax
disponível nos modelos CX37DNF e CX37DTNF. A série também
inclui um alimentador automático de documentos de origem, ao
passo que um tabuleiro de papel adicional opcional permite que
os grupos de trabalho incrementem ainda mais a produtividade
e poupem tempo ao aumentar a capacidade de papel, rápida
e facilmente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

A série oferece um dos melhores conjuntos de especificações que podem estar
incluídos num multifunções laser a cores dirigido a grupos de trabalho de média
a grande dimensão. Garante um impressionante custo por página, combinado
com um investimento inicial reduzido. No que diz respeito à fiabilidade, é uma
das melhores da sua classe e são tão compactas que se enquadram em
qualquer ambiente profissional.

• Alimentador automático de folhas

•S
 érie laser a cores de elevado
desempenho com impressora,
digitalizador e fotocopiadora A4
•D
 esign compacto para grupos de
trabalho de média a grande dimensão
•E
 levada durabilidade com um ciclo de
trabalho mensal de até 120.000 páginas
•V
 elocidade de impressão eficiente de até
24 ppm em A4

O elevado desempenho associado à AcuLaser CX37DN significa que os
utilizadores desfrutam de uma rápida velocidade de impressão e cópia de até
24 ppm, bem como de um elevado ciclo de trabalho mensal de até 120.000
páginas, enquanto a impressão de qualidade profissional é facilmente obtida com
a tecnologia de toner AcuBrite.
Com emulações PCL6 e PS3, suporte IPv6 e 802.1 × e conectividade Gigabit
Ethernet, a série AcuLaser CX37DN foi concebida para se adaptar a ambientes
de IT complexos. Os gestores de IT podem aumentar ainda mais o desempenho
desta série adicionando um disco rígido opcional e dispositivos de memória.
Hardware a preço acessível, combinado com consumíveis de toner de longa
duração que permitem que os utilizadores optimizem o custo por página,
o que se traduz num custo total de propriedade extremamente baixo. Além
disso, são certificadas pela ENERGY STAR para garantir um consumo energético
e um impacto ambiental reduzidos, não comprometendo, por isso, o custo
e a ecologia.

Controlos nítidos e acessíveis tornam a série AcuLaser
CX37DN fácil de usar

Série Epson AcuLaser CX37DN
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
MODELO
TECNOLOGIA
Resolução de impressão
IMPRESSÃO
Velocidade de impressão
Tempo de impressão da primeira
página
Volume mensal máximo
CONECTIVIDADE
Interface da impressora
USB Host
Protocolos de impressão de rede
Protocolos de gestão de rede
DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA
Velocidade de digitalização
a preto e branco/a cores
Funções de digitalização
Resolução óptica
Área de digitalização
Compatibilidade
Resolução de cópia
Velocidade de cópia a preto
e branco/a cores
Zoom

MODELOS

Modelos AcuLaser CX37DN

Modelos AcuLaser CX37DNF

Impressora a cores laser tandem
Até 600 × 600 ppp
Até 24 ppm (preto/a cores)
16 segundos (preto/a cores)
Até 120.000 páginas
Interface Gigabit Ethernet, compatível com USB 2.0
Sim, impressão directa* (PDF 1.7, JPEG, TIFF, XPS)
IPv4, IPv6, SSL/TLS, IEEE802.1×, IP/Sec. TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100.
NetWare: Servidor de impressão de encadernação, Servidor de impressão NDS,
Impressora remota. AppleTalk
TCP/IP: DHCP, DHCPv6, SNMP v1/v2c/v3, BootP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNTP, DDNS, AutoIP,
Ping, Bonjour (mDNS), LDAP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, POP3. Netware: SNMP por IPX. LDAP
A partir do digitalizador de mesa: 0,71/1,42 ms/linha. A partir de ADF: até 20 ppm/10 ppm
Digitalização para e-mail, SMB, FTP, memória USB (PDF 1.2, JPEG, TIFF)
600 × 600 ppp
Digitalizador de mesa: até 215,9 × 297 mm, ADF: até 215,9 × 500 mm
TWAIN, WIA
Até 600 × 600 ppp
1 para N cópias: até 24 cpm, 1 para 1 cópia (ADF): até 20 cpm
25 – 400 %

FAX (modelos DNF e DTNF)
Velocidade do fax
Velocidade de transmissão do fax
Memória de páginas do fax
Marcação rápida/marcação de
grupo de fax
Fax PC
Outras funções de fax

GESTÃO DE PAPEL
Entrada de papel padrão
Tamanho do papel
Duplex
Gramagem do papel
Saída de papel
Gestão de papel opcional
Entrada de papel máxima
Alimentador automático de
documentos
REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO
Consumo de energia
Tensão
Corrente
Alcance da frequência
DIMENSÕES (L×P×A)
PESO (sem consumíveis)
GERAL
Potência de som
Pressão de som
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Suporte Windows
Suporte Mac
Controladores
OUTRAS FUNÇÕES
Medidas ambientais
Processador
Emulações do idioma de controlo
da impressora
Memória
LCD
GARANTIA
Padrão
Opcional

33,6 kbps
Até 3 seg/página
6 MB
Até 220 números/até 20 grupos
PC Fax por PC (apenas enviar)
Agenda, data, remarcação automática,
redução/divisão, modo de recepção manual,
modo de auto-recepção
CX37DN: até 350 folhas,
CX37DNF: até 350 folhas
CX37DTN: até 850 folhas
CX37DTNF: até 850 folhas
A4, A5, B5, B5 ISO, A6, B6, LT, SP Folio, G16:22LT, LGL, EXE, HLT, GLG, F4, 4 × 6, 10 × 15,
Envelopes: Com10, Monarch, DL, C6, definido pelo utilizador: 92–216 mm de largura e
148–356 mm de comprimento
De origem
60–210 g/m²
Até 150 folhas (face impressa para baixo)
Tabuleiro de papel adicional de 500 folhas (já incluído no CX37DTN/CX37DTNF)
Até 850 folhas
Até 35 páginas

Máx.: 1100 W, impressão: 500 W/h, preparado: 140 W/h, espera: 34 W, desligado: 0 W
CA 220 V–240 V ±10 %
4,4 A
50 Hz/60 Hz ±3 Hz
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CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• Impressora
• Cabo de alimentação
• CD do Software
• Instruções e folhas de notificação
• Folha de garantia
• Toner inicial

CONSUMÍVEIS
• Toner Preto
(6.000 páginas*)
C13S050593
• Pacote de toner preto duplo
(2 × 6.000 páginas*) 
C13S050594
• Toner cyan
(6.000 páginas*) 
C13S050592
• Toner magenta
(6.000 páginas*) 
C13S050591
• Toner amarelo
C13S050590
(6.000 páginas*)
• Unidade fotocondutora preta
C13S051204
(30.000 páginas**)
• Unidade fotocondutora cyan
C13S051203
(30.000 páginas*)
• Unidade fotocondutora magenta
(30.000 páginas**)
C13S051202
• Unidade fotocondutora amarela
(30.000 páginas**)
C13S051201
• Embalagem de toner residual
(9.000 CMY, 36.000 K páginas)
C13S050595

AL-CX37DN/DNF: 446,5 × 558 × 490 mm, AL-CX37DTN/DTNF: 471,5 × 558 × 606,5 mm
AL-CX37DN/DNF: 27,7 kg, AL-CX37DTN/DTNF: 34,7 kg
Modo de impressão: 6,82 B ou menos. Modo de repouso: 4,62 B
Modo de impressão: 53,5 dB(A) ou inferior. Modo de repouso: 33 dB(A)
Modo de funcionamento: 10–30 °C
Modo de funcionamento: 15–85 % HR
Windows 7 (32/64 bits)/Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits)/Server 2008 (32/64 bits)/Server 2008
R2 (64 bits)/Server 2003 (32/64 bits)
Mac OSX 10.3.9~10.6
Controladores da impressora (PCL, PS), Controlador do digitalizador (WIA, rede TWAIN)
Com certificação ENERGY STAR
800 MHz
Emulação PCL6/5c, PostScript 3, PDF 1.7*, XPS*
De origem: 256 MB, máximo: 768 MB
128 × 64 pontos
1 ano no local
Extensível a 3 anos no local (ECPGRP55)

* Disco rígido precisa de ser instalado

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

• AcuLaser CX37DN  
C11CB82011
(3 em 1)
• AcuLaser CX37DNF   
C11CB82021
(4 em 1 com fax)
C11CB82011BZ
• AcuLaser CX37DTN   
(3 em 1, tabuleiro de papel adicional)
C11CB82021BZ
• AcuLaser CX37DTNF  
(4 em 1 com fax, tabuleiro de papel
adicional)

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

• Toner inicial

(2.000 páginas*)

*	Relatórios de teste de rendimento segundo as normas
ISO/IEC19798 e ISO/IEC24712.
**	A duração do cartucho de tambor é definida com base
na impressão contínua. Varia de acordo com as condições
de impressão.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
• Tabuleiro de papel
de 500 folhas 
• Unidade de disco rígido 
• Dispositivo de memória 

C12C802651

C12C824511
7106195

