
Haal schitterende A3-afdrukken van        
professionele kwaliteit in huis met de Dell Colour Printer 7130cdn

De	Dell	Colour		
Printer	7130cdn

Professionele kleurenafdrukken - hoge prestaties
De Dell Colour Printer 7130cdn produceert schitterende kleurenafdrukken en heeft een indrukwekkende snelheid 
van 35 A4-pagina's of 20 A3-pagina's per minuut (ppm) in kleur of zwart-wit (de werkelijke afdruksnelheid verschilt 
naargelang het gebruik). De 7130cdn drukt teksten scherp en kleuren helder af met een echte afdrukresolutie van 
1200 x 1200 dpi en PANTONE®-gecertificeerde kleuren. Met het innovatieve hulpprogramma van Dell voor beeld- en 
kleurverbetering kan de kleurverzadiging eenvoudig maar op professioneel niveau worden aangepast.

Buitengewone waarde op lange termijn
U kunt tijd en geld besparen door intern af te drukken met de Dell 7130cdn. De Dell 7130cdn is uitgerust met een 
krachtige 1 GHz processor en 512 MB RAM. De FPOT (First Print Out Time, tijd voor eerste afdruk) is niet meer dan 
6,5 seconden, zowel in kleur als in zwart-wit. Met afdrukken in echte zwartmodus kunt u onnodige uitputting van 
de kleurendrum voorkomen. En met ColorTrack, waarmee u de toegang van gebruikers tot kleurenafdrukken kunt 
beperken, kunt u de afdrukkosten nog beter beheersen.

Verschillende afdrukopties
De 7130cdn wordt standaard geleverd met een duplexeenheid voor dubbelzijdig afdrukken en met verscheidene 
afdrukopties die ideaal zijn voor het afdrukken van brochures, nieuwsbrieven en rapporten. Ondersteunde afdrukfuncties 
zijn onder meer verwerking van zware media tot 250 gsm omslagpapier vanuit de multifunctionele lade, sorteren in 
RAM, schalen, watermerken, omslagpagina's, scheidingspagina's, N-Up afdrukken en nog veel meer. Er zijn een extra 
papierlade voor 500 vellen en een invoerlade met hoge capaciteit van 1500 vellen beschikbaar, waardoor minder vaak 
papier hoeft te worden bijgevuld en eenvoudige toegang tot verschillende mediatypen mogelijk wordt. Een optionele 
standaard met wieltjes biedt opslagruimte voor een complete set tonercartridges.

Uitstekende betrouwbaarheid
De Dell 7130cdn is ontwikkeld om zelfs de moeilijkste afdruktaken moeiteloos af te handelen en geeft u op die 
manier gemoedsrust. De stevige maximale taakcyclus van tot 150.000 pagina's per maand, de zwarte en gekleurde 
tonercartridges met hoge capaciteit die de noodzaak voor interventie door de gebruiker verminderen, en de standaard 
12 maanden onsite service op de volgende werkdag na externe diagnose5 inclusief fuseronderhoudskit, zijn slechts 
enkele van de voordelen die van deze printer een betrouwbare partner maken voor praktisch al uw afdruktaken.

Ga	voor	meer	informatie	over	onze	producten	naar	www.euro.dell.com	



Uitstekende	kleurenafdrukken
De Dell 7130cdn kleurenprinter met ColourbyDell levert 
schitterende kleurenafdrukken van professionele kwaliteit. 
The Dell 7130cdn biedt uitzonderlijk scherpe en heldere 
afdrukken van tekst en de kleuren van de afdrukken zijn 
PANTONE®-gecertificeerd voor nauwkeurige kleurreproductie 
van professionele kwaliteit. Een geavanceerd ontwerp voor de 
printerengine op basis van LED-technologie en een nieuwe 
inktformule resulteren in een meer glanzende afwerking en een 
meer verzadigde kleurenreproductie.

Indrukwekkende	prestaties	in	kleur	en	zwart-wit
Met de eerste A3-kleurenprinter van Dell drukt u af met snelheden 
tot 35 A4-pagina's of 20 A3-pagina's per minuut (ppm) in kleur of 
zwart-wit (de werkelijke afdruksnelheid verschilt naargelang het 
gebruik), met een echte resolutie van 1200 x 1200 dpi.

Uitbreidbare	afdrukopties
De 7130cdn is ontworpen om met uw bedrijf mee te groeien. 
Produceer intern professioneel promotiemateriaal met 
verschillende afdrukopties, waaronder dubbelzijdig afdrukken, 
afdrukken en sorteren van A3-brochures en de mogelijkheid 
om zwaar papier te gebruiken (250 gsm). U kunt extra 
papierladen toevoegen, plus geheugen, een harde schijf en een 
printerstandaard met wieltjes om verbruiksartikelen in op te slaan.

Lage	totale	afdrukkosten
Met de verbruiksartikelen voor de Dell 7130cdn houdt u de 
kosten onder controle. De zwart-wit- en kleurentonercartridges 
hebben een hoge capaciteit en lage afdrukkosten per pagina. 

Een ingebouwde duplexer betekent dat u beide zijden kunt 
bedrukken, waardoor u in combinatie met een afdrukmodus van 
het stuurprogramma meerdere pagina's op één vel papier kunt 
afdrukken en zodoende papier kunt besparen.

Solide	garantie	en	uitzonderlijke	service
Als er iets mis gaat, kunt u snel weer aan de slag met uw 7130cdn 
dankzij de standaard 12 maanden onsite service op de volgende 
werkdag na externe diagnose van Dell5. Bescherm uw investering 
nog langer met een optionele verlenging van de beperkte 
hardwaregarantie tot vijf jaar.

Milieuvriendelijk	ontwerp
Help de planeet te beschermen terwijl u ook uw 
bedrijfsresultaten veilig stelt met de Dell 7130cdn. Dubbelzijdig 
afdrukken voorkomt onnodig papiergebruik. De Dell 7130cdn 
is Energy Star®-gecertificeerd. Volgens het Amerikaanse 
Environmental Protection Agency zijn Energy Star-gecertificeerde 
producten gemiddeld tot 25% energiezuiniger dan conventionele 
modellen.3 De Dell 7130cdn is ontworpen om het gebruik van 
gevaarlijke en andere materialen te reduceren. Gebruikers 
van Dell-printers kunnen inktpatronen zonder extra kosten 
naar Dell terugsturen voor recycling. Dell helpt klanten ook 
op een milieubewuste manier oude printers en andere 
computeronderdelen te verwijderen. (Recyclingopties zijn alleen 
van toepassing in bepaalde West-Europese landen.)

Voordelen van het product

Tonercartridges1 Zwarte tonercartridge voor de Dell 7130cdn, standaard en met hoge capaciteit: ongeveer 19.000 pagina's;
Cyaan tonercartridge voor de Dell 7130cdn standaard: ongeveer 11.000 pagina's; hoge capaciteit: ongeveer 20.000 pagina's
Magenta tonercartridge voor de Dell 7130cdn standaard: ongeveer 11.000 pagina's; hoge capaciteit: ongeveer 20.000 pagina's
Gele tonercartridge voor de Dell 7130cdn standaard: ongeveer 11.000 pagina's; hoge capaciteit: ongeveer 20.000 pagina's

Extra	 Voor deze printer zijn een extra papierlade voor 500 vellen en een invoerlade met hoge capaciteit voor 1500 vellen beschikbaar, 
papierlade		 	waardoor het minder vaak nodig is om het papier bij te vullen en eenvoudig gebruik kan worden gemaakt van verschillende 

mediatypen. 

Extra	geheugen	 Tot 2 GB via 2 x 144-pins DDR2 SO-DIMM-slot beschikbaar voor snellere verwerking van grote, complexe afdrukbestanden.

Lokale	schijf	  Er is een harde schijf van 80 GB beschikbaar waarmee u opgeslagen, vertraagde, beveiligde afdrukopdrachten en 
proefdrukken, print spooling, en sorteren van afdrukken kunt ondersteunen.

Connectiviteit	 Dell Ethernet-kabel van 1,8 meter of Dell USB-kabel van 3 meter

Service	en	support	 Opties voor 12 maanden onsite service op de volgende werkdag na externe diagnose5, uitbreidbaar met maximaal vier jaar

Printerstandaard	 Een optionele standaard op wieltjes biedt ruimte voor de opslag van een volledige set tonercartridges

Haal meer uit uw Dell-printer met echte Dell-opties en -benodigdheden

Zijaanzicht Tonercartridges

Bestel	materialen	online	of	via		
geselecteerde	reseller	partners
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Productbeschrijving A3-kleurenprinter met schitterende, professionele kwaliteit die op meerdere formaten en mediatypen kan afdrukken.

Printerspecificaties
Type Netwerk-A3-kleurenprinter
Afdruksnelheid2  
  Enkelzijdig, 1200 x 600 dpi  Tot 35 A4-pagina's per minuut (ppm) of 20 A3 ppm, in kleur of zwart-wit; 

(de werkelijke afdruksnelheid verschilt naargelang het gebruik)
  Dubbelzijdig, 1200 x 600 dpi Tot 28 dubbelzijdige A4-pagina's per minuut (ppm) of 13 dubbelzijdig A3 ppm, in kleur of zwart-wit;  

(de werkelijke afdruksnelheid verschilt naargelang het gebruik)
Opwarmtijd Van inschakeling tot toestand "gereed" op lcd-scherm: gemiddeld 70 sec
Tijd voor uitvoer eerste pagina Van toestand "gereed" (Enkelzijdig, Letter, 1200 x 600 dpi): 6,5 sec (zwart-wit), 6.5 sec (kleur) (de werkelijke 

afdruksnelheid varieert naargelang het gebruik)
Resolutie Standaard - 1200 x 600 dpi (standaard); uitgebreid - 1200 x 1200 dpi; foto - 1200 x 1200 dpi
Gebruikersinterface 128 x 64 display, lcd-tekst met achtergrondverlichting, cluster van 6 toetsen, 1 LED: status (groen, geel en rood)
Gegevensstromen  PCL® 5c; PDF direct v1.4; Adobe® PostScript® 3™

Processorsnelheid 1 GHz
Geheugen, standaard 512 MB RAM; geheugen, optioneel: tot 2 GB RAM via 2 x 144-pins DDR2 SO-DIMM-sleuf (max. 4 GB RAM)
Read-only memory (ROM) Uitvoeren op vaste schijf (programma's, lettertypen)
Gebruikscapaciteit Maximale capaciteit (taakcyclus): tot 150.000 pagina's per maand
Invoerbronnen Standaard: multifunctionele lade voor 100 vellen, ingebouwde invoereenheid voor 500 vellen; maximum: 

2100 vellen (standaard multifunctionele lade voor 100 vellen + standaard lade voor 500 vellen, plus optionele 
papierinvoereenheid voor 1500 vellen)

Beschikbare invoeropties Invoerlade voor 500 en 1500 vellen
Uitvoer Uitvoerbak voor 400 vellen

Media
Typen  Voor 100-vel multifunctionele lade/500-vel standaardlade: gewoon papier (licht, normaal,dik), glanzend papier 

(licht, normaal, dik), transparanten, gekleurd papier, briefpapier, labels, dik papier (licht, normaal, dik, extra dik), 
enveloppen, voorbedrukt papier, geperforeerd papier, kringlooppapier, speciaal papier

Groottes 
  Multifunctionele lade voor 100 vellen  Vooraf ingestelde papierformaten: A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B5 ISO, Letter, Legal, Executive, Statement, US Folio, 

Tabloid Extra, Envelop (89 x 102 mm tot 300 x 1240 mm); Aangepaste formaten: 89 mm x 99 mm tot 320 mm x 
1200 mm; Ondersteunde gewichten: 67 tot 280 gsm

  Standaardlade voor 500 vellen  Vooraf ingestelde papierformaten: A3 (SEF), A4 (LEF/SEF), A5 (SEF), B4 JIS (SEF), B5 JIS (LEF/SEF), Tabloid (SEF), 
Letter (LEF/SEF), Executive (LEF/SEF), Statement (SEF), US Folio (SEF), Legal (SEF); aangepaste formaten: 140 mm 
x 182 mm x 297 mm; ondersteunde gewichten: 67 gsm tot 256 gsm

  Optionele lade voor 500/ 1500 vellen Vooraf ingestelde papierformaten: A3 (SEF), A4 (LEF/SEF), A5 (SEF), B4 JIS (SEF), B5 JIS (LEF/SEF), Tabloid (SEF), Letter 
(LEF/SEF), Executive (LEF/SEF), Statement (SEF), US Folio (SEF), Legal (SEF), 12 x 18 (SEF) , 13 x 18 (SEF), 
SRA3 (SEF); aangepaste formaten: 140 mm x 182 mm tot 330 mm x 457 mm; ondersteunde gewichten: 67 gsm 
tot 256 gsm

Duplexeenheid Ondersteunde papiergewichten: 70 gsm tot 220 gsm; ondersteunde papierformaten: 128 mm x 139 mm tot 
322 mm x 457 mm

Opties voor pagina-indeling Stand of liggend, aantal exemplaren (meerdere exemplaren), dubbelzijdig afdrukken, meerdere pagina's 
afdrukken (N-Up), sorteren, brochures afdrukken, spiegelen, schalen, watermerken, kleuren aanpassen, stand 
van afbeeldingen, kaften, pagina's opnieuw ordenen

Maximale afdrukgebied 305 mm x 1192 mm

Connectiviteit 

Interfaces USB 2.0 High speed ondersteund (Type-B connector), Gigabit Ethernet
Talen en lettertypen PCL® 5c: 81 lettertypen, PDF direct v1.4, Adobe® PostScript® 3™: 139 lettertypen
Clientbesturingssystemen Windows® 2000 32-bits: (Professional, Server, Advanced Server, Terminal Server, Citrix 2000 Server, 

Windows® 2000 Advanced Server Cluster) Windows® XP SP2 Server 2003 32-bits: (Home XP2, Professional SP2, 
Windows® Server 2003, Terminal Server, Citrix XP Server, Windows Server® 2003 Cluster), Windows® 2000 32-bits: 
(Professional, Server,Advanced Server, Terminal Server, Citrix 2000 Server, Windows® 2000 Advanced Cluster 
Server), Windows Vista® 32-/64-bits: (Vista Home Basic, Vista Home Premium, Vista Business, Vista Ultimate), 
XP/Server 2003 64-bits voor AMD & Intel® Xeon®-processors (x64): (Windows® XP Professional 64-bits editie, 
Windows Server® 2003 64-bits editie), Windows® XP SP3, Windows® 7 (feb. 2010) op cd en in webpakketten

Netwerkbesturingssystemen Windows® 2000 SP2-4, Windows Server® 2003 SP1, Windows Server® 2003 x 32/x64, Windows Server® 2008 x
32/x64, UNIX® (Solaris™ 9, 10, HP-UX 11,0, 11i, IBM AIX 5), Linux® (Red Hat® Enterprise, Fedora Core 1-7, 
SUSE(Novell), NetWare Novell 5,x/6,x Bindery PServer, NDX Server Model, NDPS Printer via wachtrijmodus, NDPS 
Printer via LPR-modus

Draadloze opties Niet beschikbaar
Transport-/netwerkprotocollen TCP/IP, IPv4 en IPv6, LPR/LPD, Port9100, FTP/TFTP, IPP, WSD, HTTP, HTTPS, SSL, NBNS(WINS), SMTP, DNS, SLP, 

SSDP, SNMP v1/v2c/ v3, DHCP, BOOTP, AutoIP, Apple Talk, Ether Talk
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Gebruiksomgeving	 Gebruik: temperatuur: 10°C tot 32°C; relatieve vochtigheid: 10% tot 85% RV; hoogte : ≤ 2500 m
Opslag: temperatuur: -20°C tot 48°C; relatieve vochtigheid: 10% tot 85% RV, niet-condenserend; hoogte: ≤ 6 000 m

Geluidsproductie6 Afdrukken (enkelzijdig): 
   geluidsdruk, positie van omstander (LpAm): 26 dBA, gemiddelde geluidsdruk op 1 meter, bepaald op 52 dBA; 

Stroomspecificaties 

   gemiddeld geluidsvermogen (LWAm), bepaald op 6,8 bel 
Standby-modus: Gemiddeld geluidsvermogen (LWAm): bepaald op 5,1 bel 
220 tot 240 V wisselstroom 50 ± 3 Hz nominaal

Energieverbruik Doorlopend afdrukken: 670 W; standby-modus: 94 W; spaarstand: 11 W; uitgeschakeld: 0,4 W; 
(Energy Star® compliant)3 Stroom: 6 àmpere of minder bij 230 V wisselstroom

Normaal energieverbruik7 5,15 kWh per week
Spaarstand 30 minuten

Printerbeheer Dell Printer Configuration Web Tool; Dell ColourTrack Printer Standard MIB 

Verbruiksartikelen1

Capaciteit meegeleverde cartridges Capaciteit 19.000 pagina's (zwart); capaciteit 11.000 pagina's (cyaan, magenta en geel)
Standaardcapaciteit Capaciteit 11.000 pagina's (cyaan, magenta en geel)
Hoge capaciteit Capaciteit 19.000 pagina's (zwart); Capaciteit 20.000 pagina's (cyaan, magenta en geel)
Imaging drum Voor ongeveer 80.000 pagina's 
Container voor tonerafval Voor ongeveer 20.000 pagina's

Fysieke	specificaties
Afmetingen bij verzending (B x D x H) 783 mm x 768 mm x 650 mm; gewicht bij verzending: 84 kg
Afmetingen van printer (B x D x H) 640 mm x 665 mm x 399 mm; gewicht van printer: 66 kg

Productcertificeringen	
Veiligheidscertificeringen cCSAus; IEC 60950-1; CE; GS-Mark; EMC-certificeringen: EN 55022; EN 55024; EN61000-3-2 en IEC 61000-3-3, 

FCC Part 15/Class A
Andere certificeringen en naleving Energy Star® Qualified Ver 1.1, Adobe® PostScript®, Microsoft® WHQL, goedgekeurd voor PANTONE®-kleuren, 

RoHS4, Mac OS-compatibel (Bonjour), gereed voor IPv6, gereed voor Citrix, SAP™-ondersteuning

Ondersteunde	talen
Printerdocumentatie  Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Nederlands
Ingebouwde webserver Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans
Bedieningspaneel Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans
Printersoftware Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans

Deze printer is per november 2009 alleen verkrijgbaar in de volgende landen: Frankrijk, Duitsland, Ierland, 
Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Luxemburg

Specificaties	voor	optionele	papierlade
Capaciteit 500 vellen
Detectie Papierlade leeg, papiertype, papiergrootte
Afmetingen (B x D x H) 559 mm x 665 mm x 133 mm; gewicht: 13 kg

Specificaties	voor	optionele	papierlade	-	invoereenheid	met	hoge	capaciteit
Capaciteit 1500 vellen
Detectie Papierlade leeg, papiertype, papiergrootte
Afmetingen (B x D x H) 559 mm x 665 mm x 371 mm; gewicht: 33 kg

Specificaties	voor	optionele	vaste	schijf
Capaciteit 80 GB

Service	en	support
Standaardservice 12 maanden onsite service op de volgende werkdag na externe diagnose5

Optionele service Uitgebreide serviceopties tot maximaal 5 jaar
Tonerrecycling Recyclingprogramma van Dell (details inbegrepen in product - alleen beschikbaar in ondersteunde landen)

Inhoud	in	doos Dell 7130cn laserprinter, cd met stuur- en hulpprogramma's, installatiehandleiding, stap-voor-staphandleiding, 
zakhandboek, productinformatiehandleiding, brief over recycling, meegeleverde zwarte inktpatroon voor de Dell 
7130cn (rendement 19.000 pagina's1), meegeleverde kleureninktpatronen voor de Dell 7130cn (rendement 
11.000 pagina's1), voedingskabel, universele invoermedialade 

1 Getest in overeenstemming met de testmethodologie ISO/IEC 19798 . Het rendement kan verschillen afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en omgevingsfactoren.
2 De genoemde afdruksnelheid is van toepassing op (respectievelijk) A4 of A3, enkelzijdig afdrukken in de standaard afdrukmodus (1200 dpi). De werkelijke afdruksnelheid kan variëren afhankelijk van de 

systeemconfiguratie, de softwaretoepassing en de complexiteit van het document.
3 Ga voor meer informatie over de energiezuinigheid van Energy Star-gecertificeerde producten naar: http://www.energystar.gov
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. Indien nodig wordt, na telefonische probleemoplossing, een technicus uitgezonden. Onder voorbehoud van de beschikbaarheid van onderdelen, 

geografische beperkingen en de voorwaarden van het servicecontract. Het tijdstip van de service 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 Raadpleeg http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf voor de details over de berekening van het typische stroomverbruik.
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