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Fájl átvitel: email - info@molehill.hu (50 MB), tervnyomtatas@gmail.com (50MB)  

       nagy adatmennyiségnél óriásfájl küldő alkalmazás, felhő tárhely/„drive” megosztás 

 
Fájl formátumok: PDF, DWG, PLA, PLN, JPG, PNG, TIF, DOCx, XLSx  
 
DWG fájlból történő nyomtatáshoz kérjük mellékelni a hivatkozott külső fájlokat (*.shx, logók, 
szkennelt háttér, stb.) és a nyomtatási stílus táblázatot (*.ctb), valamint megadni a "Default" 
vonalvastagság értékét. 
 
Fekete-fehér nyomtatás / száraz toneres technológia:  
 Média: papír, 80 g/m2, Formátum: tekercs  
 Méretek: szélesség – 297-914 mm, hossz – maximum 15 m 
 Nyomat szélesség: 904 mm-ig, bevezető és kifutó margó: 5 mm 
 
Színes és fekete-fehér nyomtatás / tintasugaras technológia:  
 Média: papír, 90 g/m2 (fotópapír 200 g/m2), Formátum: tekercs  
 Méretek: szélesség – 297-914 mm, hossz – maximum 15 m 
 Nyomat szélesség: 908 mm-ig, bevezető és kifutó margó: 3 mm 
 
A4/A3 méretű fekete-fehér és színes nyomtatás / száraz toneres technológia: 
 Média: papír, 80 (100, 200) g/m2, Formátum: lap  
 Méretek: 210x 297 és 297x420 mm 
 Nyomat méret: 200x287 és 287x410 mm 
 
 

Fénymásolás   A0+ fekete-fehér A0+ színes  A4-A3 (f.f./sz.) 
 
Eredeti szélessége:  210-914(950) mm 210-914(950) mm 0-297 mm 

hossza:  182-15000 mm 297-2000 mm 0-420 mm 
vastagsága:  0,03-1 mm  0,03-1 mm  0 mm - könyv 

Másolat szélessége: 297-914(904) mm 297-914(908) mm A4/A3 lap, -5mm margó 
hossza:  297-14990 mm 297-1994 mm A4/A3 lap, -5mm margó 

vastagsága:  80 g/m  90, 200 g/m  80, 100, 200 g/m2 
 Zoom:    25-400%   25-400%  25-400% 
 
Anyag: papír 
Hordozó fóliát igénylő (montírozott, sérülékeny) eredetiről A0 lap méretig másolunk 
 

 

Szkennelés    A0+      A4-A3 
 
Szkenner típusa:    lap behúzós        síkágyas / lap behúzós 

     (mozgó eredeti)    (álló / mozgó eredeti) 
Max. eredeti méret:   950 mm x 15 m    A3 lap 

Max. beolvasási hossz:   15 m       420 mm 

Max. beolvasási szélesség:  914 mm     297 mm 

Max. eredeti vastagság:   1 mm      0-könyv 

Felbontás (optikai):   600 dpi      600 dpi 
Színmélység / szkennelési mód:  1 / 8 / 24 bit     1 / 8 / 24 bit 
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Hordozó fóliát igénylő (montírozott, sérülékeny) eredetiről A0 lap méretig szkennelünk 


