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A3 Multifunkčné farebné zariadenie

Kopírka Tlačiareň Skener Fax



Oveľa viac ako nová rada. Je to úplne nový spôsob, 
ako spojiť svoje podnikanie.

S trinástimi modelmi sa tieto multifunkcie A3 formátu radia do našej vlajkovej lode Smart MFP. Každý   

model ponúka vynikajúcu spoľahlivosť, kvalitu výstupu a produktivitu na pracovisku - bez ohľadu na to,

ktorý z nich si vyberiete, sú to dokonalé zariadenia pre vaše vysoko výkonné, viacúčelové prostredie. 

Tieto zariadenia majú inteligentný ovládací panel a sú navrhnuté tak, aby vám pomohli zvýšiť produktivitu 

vďaka bohatým funkciám - vrátane niekoľkých možností dokončovania, funkcií tlače banerov a nového 

Ovládanie pomocou dotyku a ovládanie cez inteligentný ovládací panel

Nový procesor Intel zvyšuje produktivitu

Senzor ľudskej detekcie

Ponúka rad skvelých možností dokončovania

Štandardná emulácia PostScript 3

procesora Intel. 



Business inteligencia na dosah
ruky

S našim intuitívnym dotykovým 10,1-palcovým 

ovládacím Smart panelom sa zlepšuje pracovný 

tok a zjednodušuje mobilita a flexibilnosť práce.

Veľký sklopný širokouhlý ovládací panel je  

prispôsobiteľný a ponúka širokú škálu funkcií,

vrátane ikon jednodotykového ovládania,

funkcií internetového prehliadača a aplikácií 

zvyšujúcich produktivitu.

Mobilita je teraz vstavaná

Pre zlepšenie pracovného toku sa tieto multifunkčné     

zariadenia jednoducho zapracujú do vášho prostredia 

a do strojového parku. Pripojte a používajte MFP  

zariadenie z mobilných zariadení, integrujte ho 

s inteligentnými telefónmi a tabletmi a umožnite

prístup a tlač prakticky odkiaľkoľvek. Môžete tiež 

jednoducho skenovať a ukladať farebné dokumenty

priamo do e-mailu, prenosných médií a priečinkov.



Inovujte svoje pracovisko.

Zažite pokročilú funkčnosť a bezproblémové užívateľské skúsenosti. Spolu s 

množstvom užitočných funkcií, vrátane možnosti bezpečne vytlačiť z mobilných 

zariadení, budete mať prístup k množstvu riešení a aplikácií na zvýšenie produktivity 

ktoré skutočne zmenia váš deň.

Celkom nový svet aplikácií.

Ak chcete prispôsobiť svoj Smart Operatívny panel, môžete si      

stiahnuť a nainštalovať ďalšie aplikácie priamo z našej stránky pre

pre aplikácie - rovnako ako aktualizovať aplikácie a firmvér, alebo 

odinštalovať aplikácie. A môžete to urobiť bez prístupu na naše 

hlavné stránky, takže vaša práca môže pokračovať bez prerušenia.

Bezproblémové spracovanie.

Riadiaca jednotka založená na procesore Intel umožňuje tlač   

a skenovanie zložitých dokumentov a znižuje čas spracovania. 

V rozlíšení 1 200 x 1 200 dpi dosahujú tieto multifunkčné zariadenia 

žiarivé výsledky. Pre náročnejšie grafické prostredie umožňuje voľba 

ovládača Fiery presné prispôsobenie farieb.



Technológia, ktorá napreduje.

Kde flexibilita spĺňa funkčnosť.

Sortiment ponúka niekoľko možností kapacít papiera spolu s   

flexibilitou na nakladanie viacerých zásob a veľkostí súčasne. A náš 

unikátny hybridný finišer na 1 000 listov, ktorý sa dá použiť so 

spinkami, alebo bez spiniek až pre päť listov, vytvára skutočne 

profesionálne vyzerajúce dokumenty.

Pravý prvýkrát.

Tieto multifunkčné zariadenia sú štandardne vybavené 

automatickými spätnými podávačmi, alebo jednostrannými 

podávačmi dokumentov a umožňujú vám tlačiť spôsobom,  

ktorý je najvhodnejší pre vaše prostredie.  Rozsah je 

postavený na využiteľnosť a produktivitu s funkciami, ktoré 

Viac možností výstupu.

Okrem interných a externých finišerov, ako sú booklet a hybridné   

finišéry s možnosťou ich zošívania, môžete tiež optimalizovať  

profesionálny výstup s funkciami, ako je baner-print, čo Vám 

umožní rozšíriť funkčnosť vášho multifunkčného zariadenia 

na rôzne účely.

Vám pomôžu zvýšiť efektivitu a zlepšiť váš pracovný postup. 



Vyššia spoľahlivosť. Vyššia efektívnosť.

Pripravený spolu s Vami.

Senzor detekcie ľudskej aktivity prebudí zariadenie    

z režimu spánku za 0,5 sekundy a inteligentný 

ovládací panel sa pri dotyku rozsvieti, čo vám 

umožní okamžitý prístup k aplikáciám čo šetrí

Váš čas.

Ďalšie funkcie. 

Tieto vysokovýkonné tlačiarne ponúkajú na trhu   

najnižšie hodnoty TEC, čo vedie k nižšej spotrebe 

energie a vplyvu Co2, čo znamená, že šetríte  

peniaze a zároveň znižujete celkové TCO. 

Šetrite na údržbe.

V reálnom čase Vám presný popis (animácia) 

napr. pri uviaznutí papiera urýchľuje riešenie 

problému, zatiaľ čo inovatívny mechanizmus 

zaisťuje hladké načítanie papiera. A so vzdialenou 

správou je riešenie problémov bezproblémové.



Vaše digitálne workflow riešenie 

1 10.1 Smart Operačný Panel

2 Zásobník papiera (max. 4 700 listov)

3 1 000 listový hybridný finišer (nie je 

kompatibilný s MP C2004ex a MP C2504ex)

4 Vstavaná duplexná jednotka

5 Senzor ľudskej detekcie

6 Jednoduchý podávač dokumentov (štandardne

MP C6004ex a ASP modely)

7 Vysokovýkonný procesor Intel



MP C2004ex/MP C2504ex/MP C3004ex/MP C3504ex/MP C4504ex/MP
C5504ex/MP C6004ex/Series

VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia: 25/25/25/25/24/24/24 sekúnd

Výstupný čas prvej kópie: plnofarebne:   7.6/7.5/7.1/7.1/5.7/4.5/4.5

sekúnd

čiernobielo:  5.4/5.3/4.6/4.6/4/3.1/3.1 sek.

Kontinuálna výstupná rýchlosť: 20/25/30/35/45/55/60 strán za minútu

Pamäť: maximum: 4 GB

HDD: 250/250/250/250/320/320/320 GB

Rozmery:   (Š x H x V): s ARDF: 587 x 685 x 913 mm

s SPDF: 587 x 685 x 963 mm

Hmotnosť: s ARDF: 91.5/91.5/95.6/95.6/

97.7/97.7 kg

s SPDF: 97.2/97.2/101.3/101.3/

103.4/103.4/103.4 kg

Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Viacstranové kopírovanie: do  999 kopií

Rozlíšenie: 600 dpi/4 bit

Zoom: od 25% do  400% v jendom  kroku

TLAČIAREŇ

Tlačové  jazyky (ovládače) : štandard: PCL5c, PCL6(XL),

PostScript 3 (emulation), PDF direct

(emulation)

voliteľné:  Genuine Adobe

®PostScript®3™, XPS, IPDS,

PictBridge, PDF Direct from Adobe®

Rozlíšenie tlače: maximum: 1,200 x 1,200 dpi

Rozhranie: štandard: USB Host I/F, Ethernet 10

base-T/100 base-TX/1000 base-T

voliteľné: USB 2.0, Wireless LAN (IEEE

802.11a/b/g/n), Bluetooth, Additional

NIC (2nd port), Bi-directional IEEE

1284/ECP

Prostredie Windows®: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8.1, Windows® 10,

Windows® Server 2008, Windows®

Server 2008R2, Windows® Server

2012, Windows® Server 2016

Prostredie Mac OS: Macintosh OS X v10.9 alebo novší

Prostredie UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux

Enterprise, IBM® AIX, IBM® System

i5™ HPT, XenDesktop

SKENER

Rýchlosť skenovania : ARDF: max. 80 originálov za minútu

SPDF: max. 110 (simplex)/180

(duplex) originálov za minútu

Rozlíšenie: maximum: 1,200 dpi (Twain)

Formát originálu: A3, A4, A5, B4, B5, B6

Dodávané ovládače: Network TWAIN

Skenovanie do: E-mail, SMB, FTP, URL

FAX

Okruh:: PSTN, PBX

Kompatibilita: ITU-T (CCITT) G3

Rozlíšenie: štandard: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100

dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi

voliteľné:  8 x 15.4 line/mm, 400 x 400

dpi, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi

Rýchlosť prenosu: G3: 2 sekundy  (200 x 100 dpi, JBIG),

3 sekundy  (200 x 100 dpi, MMR)

Rýchlosť modemu: maximum: 33.6 Kbps

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Vstupná kapacita papiera: maximum: 2,300/2,300/4,700/4,700/

4,700/4,700/4,700 listov

Výstupná kapacita papiera: maximum: 1,625/1,625/1,625/1,625/

3,625/3,625/3,625 listov

Váha  papiera: 52 - 300 g/m²

EKOLÓGIA

Spotreba: maximum: 1,700/1,700/1,700/1,700/

1,850/1,850/1,850 W

režim prípravy: 50.2/50.2/47.3/47.3/55.1/

55.1/55.1 W

režim spánku: 0 .9/0.9/0.93/0.93/0.89/

0.89/0.89 W

TEC (typická týždenná  spotreba)):

0.7/0.9/1.2/1.3/1.8/2.5/2.7 kWh

PRÍSLUŠENSTVO

ADF handle, 1 x 550-sheet paper tray, 2 x 550-sheet paper tray, 2,000-

sheet large capacity tray, 1,500-sheet side large capacity tray, Bridge unit,

1,000-sheet Hybrid finisher, 3,000-sheet finisher, Internal finisher, Internal

finisher with stapleless stapler, 1,000-sheet booklet finisher, 2,000-sheet

booklet finisher, Punch kits, Internal shift tray, One-bin tray, Side tray,

Caster table, Cabinet, Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE

802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Genuine Adobe ®PostScript®3™,

IPDS unit, Counter interface, File format converter, Key counter bracket,

Card reader bracket, Data Overwrite Security Unit (Certified version), Fax

Connection Unit, Fax marker, 2nd Super G3 port, Fax memory, Fax

option, Unicode Font Package for SAP, OCR Unit, Smart Card Reader

Built-in Unit, SRA3 unit, XPS direct print, Enhanced security HDD, External

keyboard bracket, NFC Card Reader, Banner paper tray guide, G3

Interface unit, EFI colour controller, Extended USB board, 4GB Memory

unit

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Výdatnosť  tonera: čierny:  15,000/15,000/29,500/29,500/

33,000/33,000/33,000 výtlačkov

Cyan/Magenta/Yellow: 9,500/9,500/

18,000/18,000/22,500/22,500/22,500

výtlačkov  

ISO9001 certified, ISO14001
certified, ISO27001 certified

HLAVNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Copy Office s.r.o.
Rádiová 39
821 04 Bratislava
www.copyoffice.sk
tel.: 02/4820 2002

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a sotware prosím

kontaktujte svojho dodávateľa.

Údaje o výdatnosti tonera sú založené na 5% pokrytí na A4


