Rýchle, cenovo dostupné, multitasking riešenia

Všetko v jednom - rýchlosť, všestrannosť a vysoká produktivita
Ak potrebujete rýchle kancelárske riešenie s pridanou hodnotou pre zvýšenie produktivity,
Aficio MP201spf je správnou voľbou. Uspokojí všetky Vaše potreby multitaskingu s
efektívnym kopírovaním, skenovaním, tlačou a funkciou faxu. Ušetrite čas s rýchlou
dobou zahriatia a rýchlosťou až 20 strán za minútu. Chráňte si svoje dáta na HDD, ktorý
obsahuje jeho šifrovanie. Máte možnosť prispôsobiť si MP201SPF s použitím nášho
Software Development Kitu. Zariadenia sú tiež kompatibilné s našimi pokročilými workflow
riešeniami, ktoré sú určené na optimalizáciu spracovania dokumentov.

Rýchly výstup s rýchlosťou tlače až 20 strán za minútu
Nákladovo a priestorovo úsporná multifunkcia
Produktívna ECO technológia šetriaca energiu
Kompatibilná s pokročilými workflow riešenia
Zvýšená bezpečnosť dát

Pridaná hodnota pre pracovné skupiny
Zlepšenie produktivity
MP 201SPF je vyrobené pre náročné kancelárske prostredia. Má krátku dobu zahriatia,
rýchly výstupný čas prvej kópie (7,5 sekundy alebo menej) a rýchlosť až 20 strán za minútu.
Toto robustné multifunkčné zariadenie disponuje dielmi s dlhou životnosťou, čím máte
zaistenú maximálnu prevádzkyschopnosť.

Urobte viac v menšom priestore
Máte na výber všetky funkcie, ktoré potrebujete v jednom kompaktnom zariadení. Naše
priestorovo úsporné multifunkčné zariadenia ponúkajú pokročilé kopírovanie, skenovanie,
tlač a fax na veľmi malom priestore. To je ďalšou výhodou pri obmedzenom priestore.
Zaistíte si teraz pokročilý multitasking a to v aj v najmenšej kancelárii.

Upravte si Vaše workflow
Dajte svojim pracovným skupinám slobodu pracovať tak, ako chcete. Funkcie MP 201SPF
sú prispôsobiteľné: môžete vytvárať vlastné vstavané aplikácie pomocou nášho Software
Develoment Kitu. Tieto multifunkčné zariadenia sú tiež kompatibilné s našimi softwérovými
riešeniami, ako je GlobalScan NX, ktorý Vám pomôže zefektívniť procesy a kontrolovať
distribúciu Vašich dokumentov.

Zaistite si vysokú bezpečnosť dát
Naše robustné zabezpečenie zariadení zahŕňa Network User Authentication a filtrovanie IP
adries. To zaisťuje, že digitálna dôverná distribúcia, tlač a zdieľanie informácií nie sú
ohrozené. Voľba HDD má šifrovanie jednotky, ktorá kóduje dáta generované pri zápise na
pevný disk. Toto voliteľné príslušenstvo pre HDD obsahuje Data Overwriet Security, ktorá
chráni pred zneužitím.

Vytvárajte profesionálne vyzerajúce dokumenty
Vytvorte ostré, profesionálne vyzerajúce dokumenty pomocou tlačového driveru
PostScript 3. MP 201SPF môže pracovať s mnohými rôznymi typmi médií a taktiež ponúka
farebné skenovanie. Takže môžete zachytiť prakticky akýkoľvek druh obrazu a vložiť ho do
rôznych správ, bulletinov a korešpondencie. Potom si môžete vytlačiť svoje vylepšené
dokumenty na rozmery a hmotnosť papiera podľa Vášho výberu.

Myslite zeleno - myslite šetrne
Tieto energeticky úsporné multifunkčné zariadenia sú dobrou voľbou pre Vaše podnikanie a
životné prostredie. Obojstranná tlač je štandardom. Duplexná jednotka šetrí papier a
energiu bez straty produktivity. Naša unikátna nízkoenergetická výroba toneru pomáha
znížiť dopad na životné prostredie.

Pokročilé skenovanie a faxovanie
Multifunkčné zariadenie MP 201SPF je prielomovým zariadením v oblasti skenovania
distribúcie dokumentov. Nielen, že môže skenovať priamo do e-mailu a do sieťových
zložiek, ale tiež na USB. Okrem toho dostávate Supeg G3 faxovanie, Intenet / IP fax a
centralizované LAN-Fax pre užívateľa. Toto všetko v jednom pokročilom balíčku, ktorý
Vám ušetrí čas, zabezpečí komunikáciu a výrazne zvýši produktivitu práce.

Jednoduché použitie
Naše multifunkčné zariadenia je možné ľahko nainštalovať a používať. Pripojí sa bez
problémov do siete, čo Vám zjednoduší každodenné úlohy. Vnútorný GW kontroller sa stará o
spracovanie všetkých Vašich dokumentov pripravených na tlač. Môžete sa tiež tešiť na
priebežné sledovanie a správu zariadenia pomocou @Remote, nášho softvérového
riešenia. Všetky funkcie zariadenia sú ľahko prístupné a ovládateľné na riadkovom displeji.

KOPÍRKA

SKENER

Proces kopírovania:

systém suchého elektrostatického prenosu

Rýchlosť kopírovania:

20 strán za minútu

Rozlíšenie:

600 dpi

Viacstranové kopírovanie:

do 999 strán

Rýchlosť skenovania:

čiernobielo: 22 strán za minútu
farebne: 10 strán za minútu

Rozlíšenie:

maximum 600 dpi
(TWAIN: 100 - 600 dpi)

Čas prípravy zariadenia:

menej ako 30 sekúnd

Veľkosť papiera:

Výstupný čas prvej kópie:

menej ako 7,5 sekundy

Formát:

PDF, JPEG, /TIFF

Zoom:

50 - 200% (v jednom kroku)

Ovládače:

Network, TWAIN

Pamäť:

štandard: 640 MB

Skenovanie do mailu:

SMTP, TCP/IP (Ipv4)

Uložené cieľové adresy:

maximum 150

Kniha adries:

Via LDAP alebo lokálne

A5 - A4

maximum 640 MB + 80GB HDD
Vstupná kapacita papiera:

ručný podávač: 100 listov
Výstupná kapacita papiera:
Veľkosť papiera:

maximum 100 adries

štandard: 1 x 250 listov
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maximum: 1 350 listov

Skenovanie do priečinku:

SMB, FTP, NCP

maximum: 250 listov

Miesto určenia:

maximum 32 zložiek

A5 - A4
voliteľný zásobník: A4
2

ručný podávač: A6-A4
duplex: A5-A4
Váha papiera:

zásobník: 60-90g/m 2

SOFTWÉROVÉ RIEŠENIA
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voliteľné zásobníky: 60-90g/m
2

TM

TM

SmartDeviceMonitor , Web SmartDeviceMonitor , Web Image Monitor

ručný podávač: 60-157 g/m

TM

DeskTopBinder Lite

2

duplex: 64-90 g/m
Duplex:

TM

štandard

Rozmery (H x Š x D):

485 x 450x 481 mm

Hmotnosť:

menej ako 29 kg (s ARDF)

Zdroj napájania:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Spotreba energie:

maximum: menej ako 930 KW

FAX
Okruh:

ITU-T (CCITT) G3

Rýchlosť modemu:

maximum 33.6 Kbps

Kompresná metóda:

MH, MR, MMH, JBIG

Rozlíšenie:

200 x 100 - 200dpi, 8 x 15.4l/mm

TLAČIAREŇ
CPU:
Rýchlosť tlače:

PSTN, PBX

Kompatibilita:

(iba posielanie)
Rm5231 400MHz
20 strán za minútu

Rýchlosť skenovania:

2 sekundy

Kapacita pamäte:

štandard: 4 MB

Zálohovanie pamäte:

áno

čiernobielo: 20/25 strán za minútu
Tlačové jazyky:

štandard: PCL5e, PCL6, PostScript R 3

Rozhranie:

štandard: USB 2.0, Ethernet, 10Base

TM

-T/100Base-TX, voliteľné: IEE 1284,

PRÍSLUŠENSTVO

Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g,

80 GB HDD, Wireless LAN, IEEE 1284, Data Overwrite Security Unit,

WPA support), Gigabit Ethernet

HDD encryption unit, VM card, Scan to SD/USB, Gigabit Ethernet,

Pamäť:

640 MB + voliteľný 80 GB HDD

Professional software solutions Remote communication Gate Bn1

Sieťový protokol:

TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX, Appletalk, SMB

Prostredie Windows:

Windows R 2000/XP/Server 2003/Vista/
Server 2008, Macinstosh 8,6 - 9.x (OS X
Classic), Macinstoch X v10.1 alebo novší
(domáci režim), Sun R Solaris 2.6/7/8/9/10,
1

HP-UX 10x/11.x/11iv2/11iv3, RedHat R
Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, SCO
OpenServer 5.06/5.0.7/6.0, IBM R AIX v4.3
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Ručný podávač nepracuje s duplexnou jednotkou
Ručný vstup

/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Novell R
Netware R 3.12/3.2/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5
Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a sotware prosím
kontaktujte svojho dodávateľa.

