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

Dimensiuni de hârtie acceptate
Măsurătorile se aplică numai pentru imprimarea pe o singură faţă (simplex). Pentru imprimarea duplex (pe ambele
feţe), dimensiunea minimă este de 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 inchi).

Paper size (Dimen-
siune hârtie)

Dimensiuni Tavă
standard de
550 de coli
(Tava 1)

Tavă
opţională de
550 de coli

Tavă
opţională de
2000 de coli

Alimentator
multifunc-
ţional

Duplex

A4 210 x 297 mm
(8,27 x 11,7 inchi)

A5 148 x 210 mm
(5,83 x 8,27 inchi)

X

A6 105 x 148 mm
(4,13 x 5,83 inchi)

X X X X

JIS B5 182 x 257 mm
(7,17 x 10,1 inchi)

X

Letter 215,9 x 279,4 mm
(8,5 x 11 inchi)

Legal 215,9 x 355,6 mm
(8,5 x 14 inchi)

Executive 184,2 x 266,7 mm
(7,25 x 10,5 inchi)

X

Oficio (Mexic) 215,9 x 340,4 mm
(8,5 x 13,4 inchi)

X

Folio 215,9 x 330,2 mm
(8,5 x 13 inchi)

X

Statement 139,7 x 215,9 mm
(5,5 x 8,5 inchi)

X

1 Acceptat numai de modelele C792.
2 Această opţiune formatează setarea de dimensiune pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi), în cazul în care dimensiunea
nu este specificată de aplicaţia software.
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Paper size (Dimen-
siune hârtie)

Dimensiuni Tavă
standard de
550 de coli
(Tava 1)

Tavă
opţională de
550 de coli

Tavă
opţională de
2000 de coli

Alimentator
multifunc-
ţional

Duplex

Universal

Notă: Dezactivaţi
senzorul de dimen-
siune, pentru a
accepta dimensiuni
universale apropiate
dimensiunilor
standard ale suportu-
rilor.

148 x 210 mm până la
215,9 x 355,6 mm
(5,83 x 8,27 inchi până
la 8,5 x 14 inchi)

X

76,2 x 127 mm
(3 x 5 inchi) până la
215,9 x 355,6
mm (8,5 x 14 inchi)

X X X X

76,2 x 127 mm
(3 x 5 inchi) până la
215,9 x 914,4
mm (8,5 x 36 inchi)1

X X X X

76,2 x 127 mm
(3 x 5 inchi) până la
215,9 x 1219,2
mm (8,5 x 48 inchi)1

X X X X

Plic 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm
(3,875 x 7,5 inchi)

X X X X

Plic 9 98,4 x 226,1 mm
(3,875 x 8,9 inchi)

X X X X

Plic Com 10 104,8 x 241,3 mm
(4,12 x 9,5 inchi)

X X X X

Plic DL 110 x 220 mm
(4,33 x 8,66 inchi)

X X X X

Plic C5 162 x 229 mm
(6,38 x 9,01 inchi)

X X X X

Plic B5 176 x 250 mm
(6,93 x 9,84 inchi)

X X X X

Altă dimensiune
plic2

85,7 x 165 mm până la
215,9 x 355,6 mm
(3,375 x 6,50 inchi până
la 8,5 x 14 inchi)

X X X X

1 Acceptat numai de modelele C792.
2 Această opţiune formatează setarea de dimensiune pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi), în cazul în care dimensiunea
nu este specificată de aplicaţia software.
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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.

Evitarea blocajelor

Recomandări privind tava pentru hârtie
• Asiguraţi-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.
• Nu îndepărtaţi nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
• Nu încărcaţi nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcaţi-o înainte de a imprima sau aşteptaţi să vi se

solicite încărcarea acesteia.
• Nu încărcaţi prea multă hârtie. Asiguraţi-vă că înălţimea stivei nu depăşeşte înălţimea maximă indicată.
• Asiguraţi-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncţional sunt corect poziţionate şi că

nu apasă prea tare pe hârtie sau pe plicuri.
• După încărcarea hârtiei, împingeţi ferm tava.

Recomandări privind hârtia
• Utilizaţi numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
• Nu încărcaţi hârtie creponată, încreţită, umedă, îndoită sau curbată.
• Flexaţi şi îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca.

• Nu utilizaţi hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
• Nu amestecaţi coli de dimensiuni, greutăţi sau tipuri diferite în aceeaşi stivă.
• Asiguraţi-vă că toate dimensiunile şi tipurile sunt setate corect în meniurile din panoul de control al imprimantei.
• Depozitaţi hârtia conform recomandărilor producătorului.
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