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sNELLE, hoog-VoLumEPrEsTaTIEs mET  
uITsTEkENDE kWaLITEIT kLEurENafDrukkEN
De Dell 5130cdn Colour Laser Printer is een krachtige kleurenprinter die is ontwikkeld voor bedrijven die op zoek zijn naar een snelle kleurenprinter 
met een uitstekende afdrukkwaliteit waarmee tegelijkertijd hoge volumes kunnen worden afgedrukt. De 5130cdn is ideaal voor middelgrote 
tot grote werkgroepen, ongeacht de grootte van de organisatie. Met de 5130cdn kunt u tot wel 45 pagina's van A4-formaat afdrukken, zowel 
in zwart-wit als in kleur, en maar liefst 36 pagina's per minuut in de duplexmodus (dubbelzijdig afdrukken), wat vrij uitzonderlijk is en wat deze 
printer tot een van de snelste printers in zijn klasse maakt en de productiviteit van uw werknemers verhoogt.

De 5130cdn is een robuuste printer die is ontworpen voor een maandelijkse taakcyclus van maximaal 110.000 pagina's. De 5130cdn is zodanig 
ontworpen dat deze kan meegroeien met uw toekomstige bedrijfsbehoeften. De printer wordt standaard geleverd met een duplexer voor 
dubbelzijdig afdrukken en een reeks opties voor de papierverwerking om te voldoen aan de behoeften van uw personeel met een maximale 
capaciteit van 2900 vellen volledig geconfigureerd. Optionele accessoires zijn onder andere een 80 GB harde schijf, papierinvoer voor 550 en 
1100 vellen, een afwerkeenheid voor 1000 vellen, tot 1 GB extra geheugen en een draadloze adapter.

De uitstekende afdrukkwaliteit van de 5130cdn is het resultaat van een combinatie van nieuwe technologieën, waaronder de nieuwe samenstelling 
van de milieuvriendelijke toner, de geavanceerde imaging-algoritmes van een geavanceerde afdruktechnologie.
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INDrukwEkkENDE afDruksNELhEID, zowEL IN kLEur 
aLs zwarT-wIT
De 5130cdn levert een ongekende afdruksnelheid tot wel 45  
A4-pagina's per minuut, zowel in zwart-wit als in kleur (de werkelijke 
snelheid is afhankelijk van het gebruik). Net zo indrukwekkend is dat 
de 5130cdn-duplexer afdrukt met een efficiëntie tot wel 80%, met een 
afdruksnelheid tot 36 pagina's per minuut in zwart-wit en kleur 
(de werkelijke snelheid is afhankelijk van het gebruik). De nieuwe 
revolutionaire EA-Eco Toner-technologie van de Dell 5130cdn, met 
een lager smeltpunt, heeft een First Print Out Time (FPOT) van maar 
liefst 8,5 seconde voor zwart-wit afdrukken en 10 seconden voor 
afdrukken in kleur, waarmee u de productiviteit van uw personeel nog 
verder verhoogt. De 5130cdn wordt standaard geleverd met Hi-Speed 
USB 2.0, Gigabit Ethernet, een draadloze poort (voor een optionele 
adapter), USB-hostpoort (voor een USB-lettertypegeheugen) en een 
parallelle poort.

uITsTEkENDE afDrukkwaLITEIT
Geniet met de Dell 5130cdn van superieure kleurenafdrukken met 
een afdrukresolutie tot maar liefst 1200 x 1200 dpi voor scherpe, 
professioneel ogende documenten. De uitstekende kleurenreproductie 
wordt bereikt door een combinatie van nieuwe imaging-technologieën: 
verbeterde afdrukengine-technologie, technologieën op het gebied 
van automatische kleurruimte en afbeeldingscorrectie en kleiner 
tonerdeeltjes, wat resulteert in heldere tekst en een superieure 
kleurverzadiging en uiterst scherpe afbeeldingen. De enkelvoudige 
belt-technologie, waarmee vier kleuren tegelijk op de pagina 
worden aangebracht, resulteert in een betere kleurenregistratie voor 
schitterende afdrukken, afdruk na afdruk.

uITbrEIDbarE afDrukoPTIEs
De Dell 5130cdn is zodanig ontworpen dat deze 

aan uw groeiende afdrukbehoeften kan blijven 
voldoen. De printer kan worden uitgebreid met 
optionele accessoires, zoals een lade voor 550 vellen,  
een harde schijf van 80 GB, een papierinvoer voor 

1100 vellen, een afwerkingseenheid voor 1000 vellen met stapelaar/
nieter voor 50 vellen en een draadloze adapter met geavanceerde 
beveiligingsfuncties die IEEE 802.11 ondersteunt.

LagE ToTaLE afDrukkosTEN
De printermaterialen van de Dell 5130cdn dragen bij aan het beperken 
van de kosten. De tonercartridges hebben een hoge capaciteit en lage 
afdrukkosten per pagina. Een ingebouwde duplexer betekent dat u 
op beide zijden kunt afdrukken, waardoor u in combinatie met een 
afdrukmodus in het stuurprogramma meerdere pagina's op één vel 
papier kunt afdrukken en zodoende de papierkosten kunt reduceren.

soLIDE garaNTIE EN uITzoNDErLIjkE sErvIcE
Mocht er iets fout gaan, dan kunt u aanspraak maken op Dells 
standaard 12 maanden onsite service op de volgende werkdag na 
externe diagnose5 om de 5130cdn snel weer bedrijfsklaar te maken. 
Bescherm uw investering zelfs nog langer met een optionele verlenging 
van de printergarantie tot vijf jaar.

MILIEuvrIENDELIjk oNTwErP
Draag met de Dell 5130cdn bij aan het behoud van onze planeet terwijl u 
tegelijkertijd uw inkomsten beschermt. Dubbelzijdig afdrukken voorkomt 
onnodig papiergebruik. De Dell 5130cdn is Energy Star®-gekwalificeerd. 
De 5130cdn is ontworpen om het stroomverbruik te reduceren 
met energiebesparende functies, zoals de Emulsion Aggregation  
Eco-tonertechnologie, waarmee tot maar liefst 32% minder energie 
wordt verbruikt tijdens het afdrukken. Volgens de US Environmental 
Protection Agency zijn Energy Star-gekwalificeerde producten tot 
25% energiezuiniger dan gemiddelde conventionele modellen.7 De Dell 
5130cdn is ontworpen om het gebruik van materialen en gevaarlijke 
stoffen te reduceren. Gebruikers van een Dell-printer kunnen de 
tonercartridges gratis aan Dell retourneren zodat deze kunnen worden 
gerecycled (is alleen van toepassing op belangrijke West-Europese 
landen). Dell helpt klanten ook op een milieubewuste manier bij de 
afvoer van oude printers en andere computeronderdelen.

voorDELEN vaN hET ProDucT

bEsTEL uW
arTIkELEN

oNLINE

Tonercartridges Zwarte tonercartridge voor de Dell 5130cdn met standaardcapaciteit: ongeveer 9.000 pagina's;1 of hoge capaciteit: ongeveer 18.000 pagina's1

 Cyaan tonercartridge voor de Dell 5130cdn met standaardcapaciteit: ongeveer 6.000 pagina's;1 of hoge capaciteit: ongeveer 12.000 pagina's1

 Magenta tonercartridge voor de Dell 5130cdn met standaardcapaciteit: ongeveer 6.000 pagina's;1 of hoge capaciteit: ongeveer 12.000 pagina's1

 Gele tonercartridge voor de Dell 5130cdn met standaardcapaciteit: ongeveer 6.000 pagina's;1 of hoge capaciteit: ongeveer 12.000 pagina's1

Extra invoerlade  Voor deze printer is een extra papierlade met een hoge capaciteit van 1100 vellen beschikbaar, waarmee het minder vaak nodig is om het papier 
aan te vullen en gemakkelijk toegang kan worden geboden aan verschillende mediatypen.

Extra uitvoer Er is een optionele all-in-one afwerkingseenheid voor 1000 vellen beschikbaar, inclusief een niet-/stapeleenheid voor 50 vellen en een die kan 
uitbreiding  helpen bij de compilatie van afgedrukte materialen. Ondersteunt tevens een modus voor offset- en envelopafdrukken van hoge kwaliteit.

Extra geheugen  Er is een optionele geheugenmodule van 1 GB beschikbaar voor deze printer. Extra geheugen kan de verwerking versnellen van grote/complexe  
 afdruktaken of taken die via het netwerk moeten worden afgedrukt.

Lokale schijf   Er is een vaste schijf van 80 GB beschikbaar, die ondersteuning biedt voor het afdrukken van opgeslagen documenten, vertraagde afdruktaken, 
afdrukken met beveiliging, afdrukken met voorbeeld en gesorteerd afdrukken.

connectiviteit   Dell Ethernet-kabel, Dell 3 m USB-kabel 1,8 m parallelle kabel

service en 12 maanden onsite service de volgende dag na diagnose op afstand, te verlengen tot maximaal vijf jaar en Dell ProSupport serviceopties 
ondersteuning5 voor een dekking tot maximaal vijf jaar.

haaL mEEr uIT uW DELL-PrINTEr mET EchTE DELL-oPTIEs EN -bENoDIgDhEDEN

Optionele afwerkingseenheid Bovenaanzicht Zijaanzicht Tonercartridges
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Printerspecificaties
Type Kleurenlaserprinter voor netwerkgebruik
Afdruksnelheid2

 Simplex Maximaal 45 A4-pagina's per minuut zwart-wit en kleur
 Duplex Standaard geplaatst. Maximaal 36 pagina's per minuut zwart-wit en kleur
Opwarmtijd 30 seconden of minder van inschakelen tot “ready”-indicatie op het LCD-scherm
Uitvoer eerste pagina 8,5 seconden of minder (zwart-wit) of 10,5 seconden of minder (kleur) tot de status “Ready” (enkelzijdig A4, 600 x 600 dpi)
Resolutie 1200 x 1200 dpi
Gebruikersinterface 160 x 64 zwart-wittekst op LCD-scherm met achtergrondverlichting, cursortoetsenbord met 3 knoppen en 5 navigatieknoppen, 

1 LED: Status (groen: “Gereed/verwerken”, geel: “Fout”)
Gegevensstromen Adobe® PostScript® 3™: 136 lettertypen; PCL® 5c, 5e/6-emulatie: 81 lettertypen
Processorsnelheid 800 MHz
Geheugen, standaard/maximum Standaardgeheugen, 256 MB: maximum 1280 MB RAM met optioneel 1024 MB SD-DIMM-upgrade. Deze optie is compatibel met 

een 144-pins DDR2 DIMM-sleuf.
Geheugen, optioneel Tot 1024 MB RAM via één 144-pins DDR2 DIMM-sleuf [1024MB SO-DIMM-upgrade] (maximaal 1280 MB RAM inclusief standaardgeheugen)
Maximale taakcyclus  Tot 110.000 pagina's per maand

Papierverwerking
Invoerbronnen Standaard: Multifunctionele papierlade voor 150 vellen, 550 vellen geplaatste lade. Maximale papiercapaciteit is 2900 vellen 

(standaard multifunctionele lade voor 150 vellen + standaard papierlade voor 550 vellen, gecombineerd met 1 x optionele 
papierinvoer voor 1100 vellen en 2 x optionele papierladen voor 550 vellen)

Uitvoerbestemming Standaard: Uitvoerlade voor 500 vellen. Maximale uitvoercapaciteit van 1000 vellen, met gebruik van optionele afwerkingseenheid 
(inclusief nieteenheid en offset stapelaar)

Media
Type (multifunctionele papierlade  Gewoon papier (normaal, dik); Transparanten; Omslagpapier (normaal, dik); Gecoat papier (normaal, dik); Labels; enveloppen;
 voor 150 vellen/ standaard Kringlooppapier; Briefhoofd
 papierlade voor 550 vellen)
Afmetingen:
 Multifunctionele lade voor 150 vellen A4 SEF/B5 SEF/A5 SEF; US Letter SEF/Executive SEF/Folio, SEF/US Legal SEF; Com-10 SEF/Monarch SEF/DL SEF/C5 SEF
 Aangepast formaat: Breedte: 76 tot 216 mm Lengte: 127 tot 356 mm Ondersteund gewicht: 60 g/m2 tot 215 g/m2

 Standaardpapierlade voor 550 vellen A4 SEF/B5 SEF/A5 SEF/US Letter SEF/Executive SEF/Folio, SEF/US Legal SEF: Com-10 SEF/Monarch SEF/DL SEF/C5 SEF
 Aangepast formaat: Breedte: 98 mm tot 216 mm Lengte: 190 mm tot 355 mm Ondersteund gewicht: 60 g/m2 to 215 g/m2

 Optionele papierlade voor 550/1100 vellen A4 SEF/B5 SEF/A5 SEF/US Letter, SEF/Executive SEF/Folio, SEF/US Legal SEF
 Aangepast formaat: Breedte: 98 mm tot 216 mm Lengte: 190 mm tot 355 mm Ondersteund gewicht: 60 g/m2 to 215 g/m2

Duplexer Gewicht: 60 g/m2 tot 160 g/m2; Ondersteund formaat: breedte 140 mm tot 216 mm lengte 210 mm tot 355 mm
Standaarduitvoerbestemming uitvoerlade voor 500 vellen
Pagina-indelingsopties Horizontaal of verticaal, meerdere kopieën, meerdere pagina's afdrukken op één vel (N-up), brochures afdrukken, 

watermerken, overlays
Maximaal afdrukgebied 208 x 347 mm

Connectiviteit
Interfaces High speed USB 2.0 (Type-B connector) Gigabit Ethernet, draadloze poort (voor optionele dongle), USB-hostpoort  

(voor USB-lettertypegeheugen), parallelle poort
Talen en lettertypen Adobe® PostScript® 3™: 136 lettertypen; PCL® 5c, 5e/6-emulatie: 81 lettertypen
Clientbesturingssystemen Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP 64-bits, Windows Vista® (32- en 64-bits), Windows Server® 2003 (32- en 64-bits),  

Windows Server® 2008 (32- en 64-bits), Windows Server® 2008R2, Windows® 7, Windows® Cluster Server-omgeving,  
Mac OS 9.X, X (10.3.9 - 10.5), UNIX® (Solaris™ 9 en 10, HP-UX 11i), SuSE Linux® 8.0 en 9, SuSE Enterprise Linux® 10, 
RedHat® Enterprise 4/5 ES, RedHat® Linux 3.0, 4.0 (AS/WS)

Netwerkbesturingssysteem Windows® 2000, Windows Server® 2003 (32- en 64-bits), Windows Server® 2008 (32- en 64-bits), UNIX® (Solaris™ 10, HP-UX11i) , 
Linux® (Red Hat® Enterprise Linux® ES 4/5, SuSE Enterprise SuSE 10, TurboLinux Fuji, NetWare

Draadloos (opties)3 Externe draadloze adapter
Transportprotocollen TCP/IP (v4 en v6), FTP, Telnet, NetWare (IP)
Network Print Protocol LPD, Port9100, IPP, FTP, Telnet
Beheerservices en apparaatdetectie WSD, Bonjour (mDNS), SNMP v1/v2/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, WINS, DNS, DDNS, DHCP, BOOTP, RARP, AutoIP

Werkomgeving
Temperatuur 5 tot 32 SDgrC, Afdrukkwaliteit gegarandeerd: 15 tot 28°C; Relatieve vochtigheid: 15 tot 85%, niet-condenserend,  

Hoogte: Lager dan 3000 m boven zeeniveau
Opslag Temperatuur: -20 tot 40SDgrC, Relatieve vochtigheid: 5 tot 80%, Hoogte: lager dan 3000 m
Geluid6

 Afdrukken (enkelzijdige modus) Geluidsdruk op de positie bediener (LpAm): 60,2 dB; Geluidsdruk op positie omstander (LpAm): Voorzijde: 53,7 dB, Rechts: 57,1 dB, 
Achterzijde: 54,9 dB, Links: 53,7 dB, Gemiddelde geluidsdruk op 1 m bepaald op: 59 dBA, Gemiddeld geluidsvermogen (LWAm) 
bepaald op: 74,8 dB

 Stand-bymodus Geluidsdruk op de positie bediener (LpAm): 30,8 dB, Geluidsdruk op positie omstander (LpAm): Voorzijde: 23,8 dB, Rechts: 31,2 dB, 
Achterzijde: 25,0 dB, Links: 25,6 dB, Gemiddelde geluidsdruk op 1 m bepaald op: 29,6 dB, Gemiddeld geluidsvermogen (LWAm) 
bepaald op: 42,8 dB;

Voedingsspecificaties 220-240 v AC, 47-63 Hz nominaal
Energieverbruik  Gemiddeld 600 W bij voortdurend afdrukken in zwart-wit, gemiddeld 700 W in kleur; werkstand 130 W; slaapstand 75 W; 

laagste spaarstand 7 W; uit 0,4 W
Stroombesparing Standaard 15 minuten, het aantal minuten kan door de gebruiker worden geselecteerd
Verwacht energieverbruik8 4,63 kWh per week

Verbruiksartikelen1

Meegeleverde capaciteit 9.000 pagina's (zwart) ; 6.000 pagina's (CMY)
Standaardcapaciteit 9.000 pagina's (zwart) ; 6.000 pagina's (CMY)
Hoge capaciteit 18.000 pagina's (zwart) ; 12.000 pagina's (CMY)
Drums Afzonderlijke drums voor elke kleur (C,M,Y,K) en elk goed voor ongeveer 50.000 pagina's
Tonerafvalbak Levensduur van ongeveer 25.000 pagina's
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Productcertificeringen
Veiligheidscertificeringen IEC/EN60950-1:2001 (Internationaal); IEC60825-1 (Laser); CE-merk (EU); Nemko (Scandinavië); GS-merk (Duitsland); GOST en 

hygiëne (Rusland); SASO (Saudi-Arabië); SABS (Zuid-Afrika); UL/cUL listed (UL60950-1 US/Canada); FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, 
Subchapter J, Class-1 Laser, US); NOM (Mexico); Andere veiligheidsgoedkeuringen die in specifieke landen vereist zijn.

EMC-certificeringen CE-merk (EU-landen) [EN55022:2006; EN61000-3-2:2000 + A2:2005; EN 61000-3-3:1995+A1:2001; 
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003]; FCC CFR Title 47, Part 15 Class B (VS); ICES-003, Issue 4 (Canada); GOST (Rusland); 
SABS (Zuid-Afrika); C-Tick (Australië); VCCI (Japan)

Overige certificeringen en standaarden WHQL, Printer MIB, RoHS4 Energy Star®-conform, Blue Angel (Duitsland), SAP®, Novell® Yes Certification, Citrix® Presentation 
Server 4.0 / 4.5 (Windows Server 2000/2003 met terminalservices/-server)

Ondersteunde talen
Printerdocumentatie, Printer  Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Nederlands, Deens, Noors, Zweden
Geïntegreerde webserver, 
bedieningspaneel printer en 
printersoftware

Fysieke afmetingen
Afmetingen verzendverpakking (B x D x H) 768 mm x 705 mm x 702 mm
Verzendgewicht 55,4 kg
Afmetingen printer (B x D x H) 560 mm x 506 mm x 432 mm
Gewicht printer  45 kg

Specificaties voor de optionele extra papiercapaciteit
Lade voor 550 vellen Papiercapaciteit - 550 vellen
 Detectie Papierlade leeg, papierformaat
 Afmetingen (B x D x H) 560 mm x 505 mm x 134 mm; Gewicht: 10,8 kg 
 Afmetingen verzendverpakking (B x D x H) 595 mm x 694 mm x 247 mm; Verzendgewicht: 13,7 kg

Invoereenheid met hoge capaciteit Papercapaciteit - 1100 vellen (2 x 550)
Afmetingen (B x D x H) 740 mm x 685 mm x 351 mm; Gewicht: 32 kg
Afmetingen verzendverpakking (B x D x H) 800 mm x 842 mm x 498 mm; Verzendgewicht: 38,7 kg

Specificaties voor de optionele afwerkingseenheid voor de uitvoer
 Capaciteit 1000 vellen
 Afmetingen (B x D x H) 516 mm x 490 mm x 525 mm (apparaat) 256 mm x 430 mm x 116 mm (horizontale overdrachtseenheid)  

Gewicht: 14,0 kg (apparaat)  
1,7 kg (horizontale overdrachtseenheid) 

 Afmetingen verzendverpakking (B x D x H) 637 mm x 497 mm x 622 mm; Verzendgewicht: 20,0 kg (inclusief horizontale overdrachtseenheid)

Specificaties voor de optionele vaste schijf
Capaciteit 80 GB
Afmetingen (B x D x H) 91 mm x 144 mm x 35 mm; Gewicht: 0,15 kg
Afmetingen verzendverpakking (B x D x H) 196 mm x 211 mm x 127 mm; Verzendgewicht: 0,45 kg

Optionele draadloze printeradapter3

WiFi-certificering Ja
Connectiviteit IEEE 802.11b/g/Draft n
Beveiligingsprotocols WPA-PSK(TKIP of AES), WPA2-PSK(AES), WPA-Enterprise(TKIP of AES), WPA2-Enterprise(AES), WEP(64 bits en 128 bits)
Setup Setup via USB of Wired LAN, WPS
Afmetingen (B x D x H) 50 mm x 74 mm x 30 mm. Gewicht: 0,05 kg
Afmetingen verzendverpakking (B x D x H) 55 mm x 136 mm x 188 mm; Verzendgewicht: 0,16 kg

Printerbeheer Dell Printer Configuration Web Tool; Dell ColourTrack™ Pro, Dell Toner Management System, Printer Standard MIB
Standaardservice 12 maanden onsite service op de volgende werkdag na externe diagnose5

Optionele service uitgebreide serviceopties tot maximaal 5 jaar
Tonerrecycling  Het recyclingprogramma van Dell (meer informatie vindt u in de informatie bij het product)
Wat is inbegrepen Dell 5130cdn Laser Printer, de cd Drivers and Utilities (Printer Driver, Easy Setup Navigator, Supplies Management System, Support 

Tool, gebruikershandleiding en handleiding met productinformatie), zwarte tonercartridge voor de Dell 5130cdn (rendement van 
9.000 pagina's1), kleurencartridge voor de Dell 5130cdn (rendement van 6.000 pagina's)1, onderlegger, snelstartgids en label en 
instructies voor hardwarerecycleprogramma.

1 Getest in overeenstemming met de testmethedologie ISO/IEC 19798 . Het rendement kan verschillen afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en omgevingsfactoren.
2 De vermelde afdruksnelheid is van toepassing op enkelzijdig afdrukken (Simplex) met de standaardafdrukmodus (1200 dpi). De werkelijke afdruksnelheid kan afwijken, 

afhankelijk van de systeemconfiguratie, toepassingen en de complexiteit van het document.
3 De Ethernet-modus is uitgeschakeld wanneer de draadloze modus is ingeschakeld. Voor een correcte werking moet de pc over een draadloze kaart beschikken, op een 

draadloos netwerk zijn aangesloten en moet de printersoftware erop zijn geïnstalleerd.
4 Voldoet aan de vereisten van de Europese richtlijn Restriction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS) van 27 januari 2003.
5 De service kan uitbesteed zijn aan derden. Technicus wordt, indien nodig, na telefonische probleemvaststelling uitgezonden. Onder voorbehoud van de beschikbaarheid 

van onderdelen, geografische beperkingen en de voorwaarden van het servicecontract. Het tijdstip van de support hangt af van het tijdstip van melding bij Dell. De defecte 
eenheid moet worden geretourneerd. Vervangende systemen of onderdelen zijn mogelijk gereviseerd.

6 Getest in overeenstemming met ISO 7779 en gerapporteerd in overeenstemming met ISO 9296, Acoustics - Declared noise emission values of computer and business equipment.
7 Voor meer informatie over de energiezuinigheid van Energy Star-gekwalificeerde producten gaat u naar: http://www.energystar.gov.
8 De waarde voor het verwachte energieverbruik is gebaseerd op de specificaties voor het energieverbruik van de printer in combinatie met het verbruik in de praktijk voor dit 

model. Verondersteld wordt dat het midden van het gemiddelde afdrukvolume per maand met intervallen van 30 minuten wordt afgedrukt, verdeeld over een werkdag van 
10 uur (0800-1800), 5 dagen week. Er wordt uitgegaan van een mix van 50% zwart-wit:kleur. De printer schakelt naar de stand-bymodus zodra de afdruktaak is voltooid en 
schakelt na een standaardperiode naar de slaapstand. Verondersteld wordt dat de printer alle andere tijden in de slaapstand blijft, inclusief het weekend. Het energieverbruik 
wordt nog verder gereduceerd door de printer uit te schakelen wanneer deze langere tijd niet wordt gebruikt. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van het afdrukvolume 
en het gebruikspatroon.

©2009 Dell Corporation Limited. Dell, het Dell-logo en het Dell Toner Management System zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Dell Inc. In dit document 
kunnen andere handelsmerken en -namen worden gebruikt om te verwijzen naar de entiteiten die de merken en namen opeisen of naar hun producten. Dell maakt geen 
enkele aanspraak op de eigendomsrechten op merken en namen van anderen. Microsoft, Windows and Windows NT zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken  
van Microsoft Corporation.
Dell BV, Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam.
v 1.0 November 2009 — 5130cdn NL
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DEskToPcoNfIguraTIEs

coNsoLEcoNfIguraTIEs

Lade 550 vellen
Multifunctionele lade 150 vellen

Totaal 700 vellen

Lade  550 vellen
Multifunctionele lade 150 vellen

Lade voor 550 vel 550 vellen

Totaal 1250 vellen

Standaard

Optioneel

Lade 550 vellen
Multifunctionele lade 150 vellen

Lade voor 550 vellen x2 1100 vellen

Totaal 1800 vellen

Lade 550 vellen
Multifunctionele lade 150 vellen

Lade met hoge capaciteit 1100 vellen

Totaal 1800 vellen

Lade 550 vellen
Multifunctionele lade 150 vellen

Lade voor 550 vellen 550 vellen
Lade met hoge capaciteit 1100 vellen

Totaal 2350 vellen

Lade 550 vellen
Multifunctionele lade 150 vellen

Lade voor 550 vellen x2 1100 vellen
Lade met hoge capaciteit 1100 vellen

Totaal 2900 vellen

Elke vertoonde configuratie 
kan worden uitgebreid met een 
afwerkingseenheid voor 1000 vellen


