
M7300 serijos
Daugiafunkcinis nespalvotas 
lazerinis spausdintuvas

Daug darbų atlikite naudodami 
vieną spausdintuvą su aiškiu 
spalvotu jutikliniu ekranu

Naudodami Pantum M7300 serijos spausdintuvą su 3,5 colio spalvotu jutikliniu ekranu darbas vyksta 
greičiau. Su daugiafunkciniu įrenginiu darbus atliksite efektyviau, nes greito spausdinimo, automatinio 
dvipusio spausdinimo ir nuskaitymo funkcijos leidžia pasiekti geresnių rezultatų, o dėl atskiro būgno 
įrenginio ir tonerio kasetės tausojate gamtą ir sutaupote pinigų. Suteikdamas daug funkcijų ir išskirtines 
eksploatacines savybes spausdintuvas atitinka tiek mažų, tiek ir didelių darbo grupių poreikius.

NESPALVOTAS Aiškiai įskaitomas 
3,5 col. spalvotas jutiklinis ekranas

Greitai ir lengvai įdiegiama 
tvarkyklė ir tiesioginio 
spausdinimo funkcija

Biuro dokumentų 
spausdinimas tiesiai iš 
mobiliųjų įrenginių

Konfidencialaus 
spausdinimo funkcija

Automatinis dvipusis 
spausdinimas ir 
nuskaitymas

Spausdinimas tiesiai iš 
USB laikmenos

Su „M7300FDW“ galima naudoti belaidį ryšį ir spausdinti iš mobiliojo įrenginio.



PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS
MODELIS

Spausdinimo greitis (1)

Pirmojo spaudo greitis (1)

Maksimali mėnesio apkrova (1)

Rekomenduojama mėnesio apkrova
Spausdinimo raiška
Spausdintuvo kalbos
ProcesoriusProcesorius
Atmintis
Dvipusis spausdinimas

Valdymo skydelis
Spausdinimas iš USB
Saugus spausdinimas

Spausdinimas iš „Google Cloud“

NFC jungtisNFC jungtis

Kopijavimo greitis (1)

Pirmosios kopijos greitis (1)

Kopijavimo raiška
Tęstinis puslapių kopijavimas
Kopijos mažinimo / didinimo nuostatos
Specialios kopijavimo funkcijos

Skaitytuvo tipas
Dvipusis nuskaitymas (1)

ADF talpa
Nuskaitymo greitis (1)

Maksimalus nuskaitymo dydis
Nuskaitymo raiška
Spalvotas nuskaitymasSpalvotas nuskaitymas
Nuskaityto vaizdo paskirties vieta

Fakso tipas
Maks. modemo sparta
Fakso raiška
Atmintis
Koduota sistema
Suderinamumas (1)

Fakso funkcijaFakso funkcija

Popieriaus įvesties dėklas

Daugiafunkcinis dėklas

ADF talpa

Popieriaus išvesties dėklas

Popieriaus tipai

Popieriaus formatai

GramatūraGramatūra

Matmenys (P × G × A)
Svoris (be tonerio kasetės)
Aplinkos sąlygos
Triukšmas
Energijos sąnaudos

Operacinė sistema

Mobiliosios operacinės sistemos suderinamumasMobiliosios operacinės sistemos suderinamumas

Sąsaja

Tonerio kasetės tipas
Originali kasetė / būgno įrenginys (2)

Atsarginė kasetė (2)

Atsarginis būgno įrenginys (2)

33 ppm (A4) / 35 ppm (laiškas)

≤ 8,5 s

60 000 puslapių

750–3 500 puslapių

Maks. 1 200 × 1 200 dpi

PCL5e, PCL6, PS, PDF

600 MHz600 MHz

512 MB

Automatinis

3,5 col. jutiklinis ekranas

Taip

Taip

Taip

33 ppm (A4) / 35 ppm (laiškas)

Plokštuminis: mažiau nei 10 s. ADF: mažiau nei 11 s.

Maks. 600 × 600 dpi

1–99 puslapis (-iai)

25–400 %

Kopijos ID, čekio kopija, N-up funkcija, klonavimo kopija, plakato kopija, neautomatinė dvipusė kopija, sugretinta kopija

Plokštuminis + ADF

Taip, 24 ppm (48 ipm)

50 puslapių

24 ppm (A4) / 25 ppm (laiškas)
Plokštuminis: 216 × 297 mm. ADF: 216 × 356 mm

Plokštuminis: 1 200 × 1 200 dpi. ADF: 600 × 600 dpi

TTaip

Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP, USB

Mono

33,6 Kbps
Maks. 300 × 300 dpi

650 puslapių

MH / MR / MMR

ITU-TSG3 /ECM

250 puslapių

1 lapas

50 puslapių

150 puslapių (A4/70g)

Paprastas, storas, plonas, skaidrus, kartonas, etiketė, vokas

A4,A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, laiškas, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japoniška atvirutė, Monarch vokas, DL vokas, C5 
vokas, C6 vokas, vokas nr. 10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, atvirlaiškis, Younaga3, Nagagata3, Yougata2

Standartinis dėklas: 60–105 g/m2. Daugiafunkcinis dėklas: 60–200 g/m2

417 × 360 × 352 mm

10,54 kg

Temperatūra: 10–32 °C. Santykinis drėgnis: 20–80 %

Spausdinant: 52 dB(A). Kopijuojant: 54 dB(A). Nuskaitant: 52 dB(A). Parengtis: 30 dB(A).

Spausdinant: vid. 550 W. Parengtis: mažiau nei 50 W. Pristabdytos veiksenos režimu: mažiau nei 2 W

Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit); Mac OS 10.7-10.13; 
Linux: Ubuntu 12.04/14.04(32/64 Bit)Linux: Ubuntu 12.04/14.04(32/64 Bit)

Atskiras būgnas ir tonerio kasetė

1 500 puslapių / 12 000 puslapių

TL-410 (1 500 puslapių), TL-410H (3 000 puslapių), TL-410X (6 000 puslapių)

DL-410 (12 000 puslapių)

Didelio greičio USB 2.0
Tinklas: IEEE802.3 10/100Base-Tx

Didelio greičio USB 2.0
Tinklas: IEEE 802.3 10/100 Base-Tx

WiFi: IEEE 802.11 b/g/n

iOS 7.0 ir naujesnė; Android 4.4 ir naujesnė

Ne

PC-FAX (tik siunčiant), šlamšto fakso numerių blokavimas, siuntimas keliems gavėjams, fakso 
persiuntimas, greitasis numerio rinkimas, grupės numerių rinkimas, atidėtasis siuntimas, automatinis 

numerio perrinkimas, automatinis priėmimas, automatinis sumažinimas, faksas į el. paštą

PC-FAX (tik siunčiant), šlamšto fakso numerių blokavimas, siuntimas keliems gavėjams, fakso persiuntimas, 
greitasis numerio rinkimas, grupės numerių rinkimas, atidėtasis siuntimas, automatinis numerio perrinkimas, 

automatinis priėmimas, automatinis sumažinimas, mobilusis faksas, faksas į el. paštą

SPAUSDINIMAS

KOPIJAVIMAS

NUSKAITYMAS

FAKSAVIMAS

EKSPLOATACINĖS DALYS

BENDRA INFORMACIJA

POPIERIAUS TVARKYMAS

Taip

(1) Iki.
(2) Pagal ISO 19752 standarto specifikacijas. (Individualūs naudotojai pasieks skirtingų rezultatų, kurie priklauso nuo aplinkos sąlygų ir puslapio aprėpties).
© „Pantum International Limited‘ autorių teisės 2019 m. Pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. „Pantum“ neatsako už leidinyje esančias technines ar redakcines klaidas ar praleidimus.
Spausdintuvo specifikacijos pateiktos remiantis „Pantum“ vidinių bandymų duomenimis.


