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Sofistikované vybavenie s ekonomickou cenou

MP 2014 sú čiernobiele A3 multifunkčné zariadenia s rýchlosťou tlače 20 strán za minútu, ktoré poskytujú
maximálnu efektivitu pri spracovaní dokumentov vo Vašej kancelárii.
Vaše celkové náklady na vlastníctvo TCO (Total cost of ownership) sú nízke, pretože tieto zaridenia majú
nízke obstarávacie a prevádzkové náklady.
Zariadenia disponujú modom Energy Saving Key, ktorý uvedie Vaše multifunkčné zariadenie okamžite do
režimu spánku a tým šetrí Váš účet za energiu. Tieto spoľahlivé multifunkčné zariadenia boli navrhnuté na
výkon v náročnejšom kancelárskom prostredí.

Obojstranné skenovanie ID karty na jednu stranu listu, čo šetrí Váš čas

Prispôsobenie dvoch klávesových skratiek pre vykonávanie častých úloh

Automatické obojstranné kopírovanie znižuje náklady na papier

Automatický podávač dokumentov na MP 2014AD urýchľuje kopírovanie a skenovanie

Ekonomická cena a nízke prevádzkové náklady sú pre Vás efektívnym riešením



Nízke prevádzkové náklady

Nízke prevádzkové náklady na
vlastníctvo

MP 2014 ponúka veľmi výhodné prevádzkové
náklady, čo šetrí Vaše peniaze. Náklady na
spotrebný materiál na zariadenie patria medzi
najúspornejšie na trhu. S automaticou obojstrannou
tlačou šetrite tiež.
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Vlastnosti úspory času

Vysoko produktívne funkcie, ako je ID skenovanie
zjednodušuje bežné kopírovanie a tlač. P

Zložka Print umožňuje
aby často používané dokumenty boli bezpečne
uložené a prístupné dotykom jedného tlačidla.

re
maximálnu účinnosť si viete časté rutinné činnosti
prispôsobiť a jedným dotykom aj vykonať na Vašom
multifunkčnom zariadení.

Plnofarebné skenovanie redukuje
Váš skladovací priestor

Pre efektívnejšiu komunikáciu môžete skenovať
farebné predlohy v rozlíšení 600 dpi do počítača, e-
mailu, alebo zložky. Rozlíšenie 600 dpi Vám umožní
elektronicky ukladať dokumenty vo vysokej kvalite.
Elektronické archivovanie ušetrí Váš skladovací
priestor a znižuje používanie papiera.

Jednoduchý a spoľahlivý výstup

Krátka dráha papiera v stroji pre Vás znamená
zvýšenú spoľahlivosť vždy keď to potrebujete.
Štandardné pripojenie USB „plug and play“
znamená, že môžete tlačiť ihneď. Ak potrebujete
zdieľať multifunkčné zariadenie so svojimi
spolupracovníkmi k dispozícii je sieťové rozhranie.
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MP 2014D / MP 2014AD
ŠPECIFIKÁCIA

VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia: 31 sekúnd

Výstupný čas prvej kópie: B/W: 8.8 sekundy

Kontinuálna výstupná rýchlosť: B/W: 20 strán za minútu

Pamäť: Štandard:: 256 MB

Rozmery ( x V x H):Š 587 x 581 x 461/537 mm

Váha: 29/33.5 kg

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

KOPÍRKA

Proces kopírovania: Skenovanie laserovým lúčom a
elektrofotografická tlač

Viacnásobné kopírovanie: do 99 strán

Rozlíšenie: 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Zoom: od 50% to 200%

TLAČIAREŇ

Tlačové jazyky: Štandard: GDI

Rozlíšenie tlače: GDI (600 dpi)

Rozhranie: Štandard: USB 2.0
Voliteľné: sieť

Sieťový protokol: voliteľné:(TCP/IP)

SKENER

Rýchlosť skenovania: 200 dpi: COL(A4), B/W (A4)

Rozlíšenie: Štandard: - 600 dpi

Formát súboru: jednostranné:TIFF,JPEG, PDF

viacstranné:TIFF, PDF

Dodávané ovláda e:č Network TWAIN

Skenovanie do: (voliteľné): E-mail, Folder

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Odporúčaná ve ľkosť papiera: Štandardné zásobníky:: A3, A4, A5, B4,
B5
Ručný podáva č: A3, A4, A5, A6, B4, B5,
B6

Vstupná kapacita papiera: Štandard: 350 listov
Maximum: 1,350 listov

Výstupná kapacita papiera: Štandard: 250 listov

Váha papiera: Zásobníky papiera: 52 - 105 g/m²
Ručný podáva č: 52 - 216 g/m²
Duplex: 64 - 105 g/m²
ADF: 64 - 128 g/m²

EKOLÓGIA

Spotreba: maximum: menej ako 950 W
režim prípravy:100/110 W
úsporný režim:48.3/47.8 W
režim spánku: Energia(2.8 W), Obnova
(20 sec.)
TEC (Typical Electricity Consumption):
1.5/1.52 kWh

PRÍSLUŠENSTVO

500-listový zásobník papiera,  bočný kryt zásobní ka, kabinet, sieťový

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Toner(veľkokapacitný): Čierny: čkov12,000 výtla

Pre informáciu o dostupnosti modelov, možnostiach a software

prosím kontaktujte svojho dodávateľa.

kontroler


