
Ghid media
Imprimanta acceptă următoarele dimensiuni de hârtie şi alte suporturi speciale. Selectaţi dimensiuni particularizate
până la valorile maxime specificate în setarea Universal.

Dimensiuni, tipuri, greutăţi şi capacităţi acceptate pentru hârtie

Tipuri şi greutăţi de hârtie acceptate de imprimantă

Motorul imprimantei şi traseul duplex acceptă greutăţi de 60–90 g/m2 (16–24 lb) pentru hârtie. Alimentatorul
multifuncţional acceptă greutăţi ale hârtiei de 60-163 g/m2 (16-43 livre).

Notă: Tăvile opţionale nu sunt disponibile pentru unele modele.

Tip hârtie Tavă standard
de 250 de coli

(Tava 1)

Tavă standard
sau opţională de
250 de coli

(Tava 2)

Tavă opţională
de 550 de coli

(Tava 2)

Alimentator
multifuncţional

Traseul duplex

Hârtie

• Simplă

• Uşoară

• Grea

• Aspru/Bumbac

• Reciclată

• Particularizată

Legătură

Hârtie cu antet

Formular preimprimat

Hârtie colorată

Carton X X X X

Hârtie lucioasă X X X X X

Etichete de hârtie1 X

Folii transparente X X X

Plicuri (fine)2 X X X X

1 Etichetele de hârtie cu o faţă sunt acceptate pentru uz ocazional. Se recomandă imprimarea a mai puţin de 20 de pagini
de etichete pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice şi cu două feţe nu sunt acceptate.
2 Folosiţi plicuri care se aşează pe plan orizontal când sunt puse fiecare pe o masă.

Dimensiuni de hârtie acceptate de imprimantă

Notă: Tăvile opţionale nu sunt disponibile pentru unele modele.
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Dimensiune
hârtie

Dimensiuni Tavă
standard de
250 de coli

(Tava 1)

Tavă
standard sau
opţională de
250 de coli

(Tava 2)

Tavă
opţională de
550 de coli

(Tava 2)

Alimentator
multifunc-
ţional

Traseul
duplex

A4 210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 in.)

A5 148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 in.)

X

A61 105 x 148 mm
(4,1 x 5,8 inchi)

X X X

Executive 184 x 267 mm
(7,3 x 10,5 in.)

X

Folio 216 x 330 mm
(8,5 x 13 inchi)

JIS B5 182 x 257 mm
(7,2 x 10,1 in.)

X

Legal 216 x 356 mm
(8,5 x 14 in.)

Letter 216 x 279 mm
(8,5 x 11 in.)

Oficio (Mexic)2 216 x 340 mm
(8,5 x 13,4 inchi)

Declaraţie 140 x 216 mm
(5,5 x 8,5 in.)

X

Universal3 76.2 x 127 mm
(3 x 5 in.) up to
216 x 356 mm
(8,5 x 14 in.)

X

Plic B5 176 x 250 mm
(6,9 x 9,8 in.)

X X X X

Plic C5 162 x 229 mm
(6,4 x 9 in.)

X X X X

Plic DL 110 x 220 mm
(4,3 x 8,7 in.)

X X X X

7 Plic 3/4
(Monarch)

98 x 191 mm
(3,9 x 7,5 in.)

X X X X

Plic 9 98 x 225 mm
(3,9 x 8,9 in.)

X X X X

1 A6 este acceptată numai pentru hârtia cu fibră lungă.
2 Această setare de dimensiune formatează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu
este specificată de aplicaţia software.
3Dacă dimensiunea hârtiei pe care vreţi să o utilizaţi nu este listată, configuraţi o dimensiune de hârtie universală. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi „Configurarea setărilor pentru formatul de hârtie universal” de la pagina 3.
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Dimensiune
hârtie

Dimensiuni Tavă
standard de
250 de coli

(Tava 1)

Tavă
standard sau
opţională de
250 de coli

(Tava 2)

Tavă
opţională de
550 de coli

(Tava 2)

Alimentator
multifunc-
ţional

Traseul
duplex

Plic 10 105 x 241 mm
(4,1 x 9,5 in.)

X X X X

Alte plicuri 216 x 356 mm
(8,5 x 14 in.)

X X X X

1 A6 este acceptată numai pentru hârtia cu fibră lungă.
2 Această setare de dimensiune formatează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu
este specificată de aplicaţia software.
3Dacă dimensiunea hârtiei pe care vreţi să o utilizaţi nu este listată, configuraţi o dimensiune de hârtie universală. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi „Configurarea setărilor pentru formatul de hârtie universal” de la pagina 3.

Capacităţi pentru hârtie

Capacitatea tăvilor şi a alimentatorului multifuncţional sunt date în raport cu hârtia de 75 g/m2 (20 livre).

Introduceţi până la Note

Tava 1
250 de coli de hârtie

150 de coli de hârtie de dimensiune A6

50 de etichete de hârtie

50 de folii transparente

Etichetele de vinil, farmaceutice şi cu două feţe nu sunt acceptate. Utilizaţi doar
etichete de hârtie.

Tava 2
250 sau 550 de coli de hârtie

50 de etichete de hârtie

La un moment dat, în imprimantă pot fi instalate doar două sertare.

Cantitatea maximă de hârtie care se poate încărca depinde de faptul că aveţi
o tavă de 250 sau de 550 de coli.

Notă: În funcţie de modelul dvs., tava 2 poate fi o tavă opţională pentru 250
sau 550 de coli.

Alimentator multifuncţional
50 de coli de hârtie

15 etichete de hârtie

10 folii transparente

10 foi de carton

7 plicuri

Alimentaţi hârtia în alimentatorul multifuncţional numai în punctul unde muchia
principală atinge ghidajele pentru hârtie. Nu forţaţi hârtia în alimentator.

Configurarea setărilor pentru formatul de hârtie universal
Setarea Dimensiune hârtie universală este o setare definită de utilizator care permite imprimarea pe dimensiuni de
hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei. Setaţi dimensiunea hârtiei pentru tava specificată pe
Universal atunci când dimensiunea dorită nu este disponibilă în meniul Dimensiune hârtie. Apoi, specificaţi toate
setările următoare de dimensiune pentru Universal:

• Unitate de măsură (inchi sau milimetri)

• Înălţime portret şi Lăţime portret
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• Feed Direction (Direcţie alimentare)

Notă: Dimensiunea universală cea mai mică acceptată este 76,2 x 127 mm (3  x 5 inchi); cea mai mare este
216 x 356 mm (8,5 x 14 inchi).

Specificarea unităţii de măsură

1 Asiguraţi-că că imprimanta este pornită şi apare mesajul Ready (Gata).

2 De la panoul de control al imprimantei, apăsaţi pe .

Apare Paper Menu (Meniu hârtie).

3 Apăsaţi pe .

4 Apăsaţi butonul săgeată în jos până când apare mesajul Universal Setup (Configurare universală), apoi apăsaţi
.

5 Apăsaţi butonul săgeată în jos până când apare Units of Measure (Unităţi de măsură), apoi apăsaţi .

6 Apăsaţi butonul săgeată în jos până când apare alături de unitatea de măsură corectă, apoi apăsaţi .

Apare mesajul Submitting selection (Lansare selecţie), urmat de Universal Setup (Configurare universală).

Specificarea înălţimii şi lăţimii hârtiei
Definirea unor anumite valori ale dimensiunii universale pentru hârtie (în orientare tip portret) permite imprimantei să
accepte dimensiunea, incluzând suport pentru caracteristici standard precum imprimarea faţă-verso şi imprimarea mai
multor pagini pe o coală.

Notă: Selectaţi Portrait Height (Înălţime portret) pentru a ajusta setarea de înălţime a hârtiei şi Paper Width (Lăţime
hârtie) pentru a ajusta setarea de lăţime a hârtiei sau ajustaţi-le pe amândouă. Urmează instrucţiuni pentru ajustarea
amândurora.

1 Din meniul Configurare universală, apăsaţi butonul săgeată în jos până când apare Portrait Width (Lăţime
portret), apoi apăsaţi .

2 Apăsaţi butonul săgeată la stânga pentru a micşora setarea sau butonul săgeată la dreapta pentru a o mări, apoi
apăsaţi .

Apare mesajul Submitting selection (Lansare selecţie), urmat de Universal Setup (Configurare universală).

3 Din meniul Configurare universală, apăsaţi butonul săgeată în jos până când apare Portrait Height (Înălţime
portret), apoi apăsaţi .

4 Apăsaţi butonul săgeată la stânga pentru a micşora setarea sau butonul săgeată la dreapta pentru a o mări, apoi
apăsaţi .

Apare mesajul Submitting selection (Lansare selecţie), urmat de Universal Setup (Configurare universală).

5 Apăsaţi şi eliberaţi  până când apare Ready (Gata).
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Specificarea unei direcţii de alimentare
Muchia scurtă este setarea implicită din fabrică a direcţiei de alimentare pentru setările universale pentru hârtie. Meniul
Direcţie alimentare nu va apărea din meniul Configurare universală dacă Muchia lungă nu este o setare disponibilă.
Dacă este necesar, specificaţi dacă în imprimantă va intra mai întâi muchia lungă sau muchia scurtă.

1 Din meniul Universal Setup (Configurare universală), apăsaţi butonul săgeată în jos până când apare Feed
Direction (Direcţie alimentare), apoi apăsaţi .

2 Apăsaţi butonul săgeată în jos până când apare Short Edge (Muchia scurtă) sau Long Edge (Muchia
lungă), apoi apăsaţi .

Depozitarea hârtiei
Utilizaţi aceste indicaţii pentru depozitarea hârtiei, pentru a preîntâmpina crearea blocajelor şi obţinerea unei calităţi
inegale la tipărire:

• Pentru rezultate optime, depozitaţi hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) şi umiditatea relativă
este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă tipărirea la o temperatură cuprinsă între 18 şi 24°C (65 şi 75°F)
cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 şi 60%.

• Dacă este posibil, depozitaţi hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft şi nu pe podea.

• Depozitaţi topuri individuale pe o suprafaţă plană.

• Nu depozitaţi alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
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