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Vyneste svoju produktivitu do nových výšok

Optimalizuje svoju produktivitu kancelárie s novou produktovou radou multifunkčných zariadení MP

C4503SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP.

Tieto rýchle a spoľahlivé multifunkčné zariadenia sú ideálne pre celý rad náročných kancelárskych

úloh. Na trhu vstupujú s podporou čoraz populárnejšieho formátu SRA3. Inovatívne funkcie ako

prehľadávateľné PDF, kartový systém, jednoprechdoový duplexný podávač originálov zvyšujú Vašu

produktivitu. Voliteľný E-22C kontroler poskytuje výnimočný management farieb pre lepšiu a

profesionálnejšiu tlač.

Vynikajúca reprodukcia obrazu

Rýchla SRA3 tlač

Jednoprechodový duplexný podávač originálov

Komplexné možnosti dokončovania

Nízka spotreba elektrickej energie



Vynikajúca kvalita obrazu

Pokiaľ ide o reprodukciu obrazu, MP C4503SP/
MP C5503(A)SP/MP C6003SP sú vždy o triedu
ďalej. Sú vhodné najmä pre tlač dokumentov
bohatých na obrázky.

Tieto zariadenia umožňujú tlač s orezovými
značkami, ktoré budú zobrazené na formáte papiera
SRA3 (pridaná hodnota zariadenia). Máte k
dispozícii tlač priamo zo štandardného zásobníka na
300g/m papier (simplex) a 256 g/m (duplex). Na tlač
obálok nepotrebujete voliteľný podávač obálok, ale
ich môžete priamo vytlačiť zo štandardného druhého
zásobníka papiera.

Univerzálna manipulácia s papierom
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Neustále zvyšovanie produktivity

Zmeňte svoju produktivitu kancelárie s využitím funkcií s pridanou hodnotou pre
Budete schopný tlačiť, kopírovať a skenovať vo

vysokej rýchlosti, čo Vám ušetrí čas. Profesionálne prídavné zariadenia pre väzbu
dokumentov Vám umožnia vytvárať zviazané materiály bez toho aby ste opustili
kanceláriu.

MP
C4503SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP.

Rýchla tlač a skenovanie

Tieto multifunkčné zariadenia tlačia rýchlosťou až 60 strán za
minútu. Čas prípravy zariadenia je zvyčajne 20 sekúnd čas
vyhotovenia prvej čiernobielej kópie je 4,0 sekundy, farebnej 5,7
sekundy. Zariadeniu trvá iba 6,2 sekundy na obnovenie činnosti z
úsporného módu. Tieto zariadenia skenujú až 100 obrázkov za
minútu (simplex), alebo 180 pri duplexe.

Dokončenie ako skutočný profík

Tieto zariadenia poskytujú všestranné dokončovacie možnosti.
Obohaťte svoje dokumenty s 2000 stranovým brožúrovacím
finišerom s funkciou zošívania, alebo sa rozhodnite pre 100 alebo
3000 stranový finišer. Taktiež môžete využiť funkciu: tlač plagátov na
to, aby ste obrázok vytlačili na viacero strán.

Zrýchlite svoje pracovné postupy

Ak potrebujete rýchlo digitalizovať dokumenty, potom budete
milovať tlačidlo funkcie skenovania. Ponúka obrovské šetrenie času.
Vyberiete si miesto určenia - email, priečinok, USB, FTP....a skenujte
- je to tak jednoduché! Ďaľšou skvelou funkciou je PDF s možnosťou
vyhľadávania.



Vynikajúce farby

Ľahká obsluha

WorkStation 5 zahŕňa centrum pre manažment práce a Device
Centrum pre správu servera. Máte prehľad o úlohách, ktoré sa
spracúvajú, ako aj všeobecné informácie zo servera. Zjednodušte
vytváranie dokumentov. S nástrojmi pre náhľad a presúvajte
dokumenty z jedného súboru do druhého bez ohľadu na aplikáciu,
alebo platformu.

Rozsiahle EFI pomocné nástroje

Pre vynikajúcu bodovú optimalizáciu farieb, majú tieto zariadenia
Pantome Plus rovnako aj štandardné tlačové kapacity (EFI
PrintMe). 3D vizuálny pracovný priestor s Fiery VUE, Vám ľahko
pomôžu vytvoriť profesionálne dokumenty s Microsoft Office
aplikáciami. Taktiež máte možnosť bezdrôtovej tlače z Vášho
iPhone, iPad alebo Ipod Touch bez inštalácie akýchkoľvek aplikácii.

Zlepšite svoju RIP produktivitu

Farebný kontroler E-22C sa ľahko integruje s týmito multifunkčnými
zariadeniami. Zahŕňa najnovšiu FS100 Fiery platformu, vysoko
výkonný 2,9 Ghz Intel procesor, 2 GB pamäť a výkonný 500 GB
HDD. Táto vynikajúca kombinácia zvýši Vašu RIP produktivitu pre
zložité tlačové úlohy.



Výnimočný pre prevádzku a ohľad
na životné prostredie

Zvýšená bezpečnosť

Ak chcete zabrániť neoprávnenej tlači, alebo
kopírovaniu dokumentov, tak tieto zariadenia
prichádzajú s heslami a autentifikáciou užívateľov.
CC Certifikácia, PDF/A bezpečnosť informácií,
š tandardy pre archiváciu elektronických
dokumentov chránia Vaše dokumenty, kým
rozšírené úrovne šifrovania optimalizujú úroveň
zabezpečenia zariadení.

Znížte spotrebu energie

Časovač zapnutia/vypnutia zvyšuje dostupnosť
zariadení a znižuje celkovú hodnotu spotreby
elektriny (TEC).
Okrem toho, sú tieto multifunkčné zariadenia šetrné
k životnému prostrediu a vyhovujú štandardom
Energy Star. To znamená, že sa produkujú menej
CO .2

Kompaktné a tiché

Tieto zariadenia sú tak tiché v prevádzke, že si ich
len ťažko všimnete. V režime spánku, keď sú
ventilátory vypnuté je možné zníženie hluku až na
nulu. Počas prechodu z režimu spánku je
počiatočný hluk z pohybu komponentov minimálny.
Vstavaná duplexná jednotka šetrí miesto, čo
znamená, že zariadenia zaberú minimálny
kancelársky priestor.
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Nashuatec farebné multifukčné zariadenie



SOFTWARE

VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia:              20/17/17 sekúnd

Výstupný čas prvej kópie:            plnofarebne: 5,7/4,5/4,5 sekundy

čiernobielo: 4/3,1/3,1 sekundy

Kontinuálna výstupná rýchlosť:    plnofarebne: 45/55/60 strán za minútu

čiernobielo: 45/55/60 strán za minútu

Pamäť: štandard: 2 GB

HDD:                                            250 GB

Rozmery (Š x H x V):                   587 x 685 x 788 mm

Hmotnosť:                                    94,2/94,2/94,7 kg

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

KOPÍRKA

Viacstranové kopírovanie:

Rozlíšenie:                                   600 dpi

do 999 strán

Zoom:                                           od 25% do 400% v jednom kroku

TLAČIAREŇ

Tlačové jazyky: štandard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF

Rozlíšenie tlače:                          maximum 1200 x 1200 dpi

Rozhranie: štandard: USB 2.0, Ethernet 10 base -

T/100 base-TX, Ethernet 1000 base-T

Sieťový protokol: štandard:TCP/IP: IP (IP v4, IP v6)

voliteľné: IPX/SPX

Prostredie Windows: Windows ® XP, Windows ® Vista,

8,Windows ® 7, Windows ® Windows ®,

, 3R2,Server 2003  Windows® Server 200

SKENER

Rozlíšenie:                                   maximum: 600 dpi,

Originál: A3, A4, A5, B4, B5

Ovládače:                                     sieťový TWAIN

FAX

Kompatibilita:                                ITU-T (CCITT) G3

Rýchlosť modemu:                       maximum: 33.6 Kbps

Kapacita pamäte: štandard: 4 MB

maximum: 28 MB

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Odporúčaná veľkosť papiera: štandard: A3, A4, A5, A6, B4,B5, B6

Vstupná kapacita papiera: maximum: 4 700 listov

Výstupná kapacita papiera:          maximum: 3 625 listov

Váha papiera:                               52-300 g/m
2

EKOLÓGIA

režim “pripravený”: 110 W

úsporný režim: 69.4 WkW

Voliteľné:

Package, Unicode Font Package pre

SAP, Remote Communication Gate S

PRÍSLUŠENSTVO

ADF, 1 x zásobník na 550 listov papiera, 2 x zásobník na 550 listov,

veľkokapacitný zásobník na 2 000 listov, bočný veľkokapacitný zásobník

na 1 500 listov, bridge unit, 1 000 listový finišér, vnútorný finišér, finišér

brožúr na 3 000 listov, 1000/2000 stranový finišer pre booklet, dierovacia sada ,

vnútorný posuvný zásobník, 1-bin tray, bočný podávač, caster table,

kabinet, Bi-directional IEEE 1284, Bluetooth,Netware, PostScript3, IPDS

pre fini ér na 1 000/2000 listov,š dierovacia sada pre brožúrovací finišér,

Prostredie Mac OS:                      Macintosh OS X Native v10.5 alebo novší

maximum: 2 GB

Proces kopírovania: systém suchého elektrostatického prenosu

priama tlač, Mediaprint (JPEG/TIFF)

voliteľné: Adobe   PostScript   3 , IPDSR R
TM

PictBridge

voliteľné: Bi-directional IEEE 1284,

Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n),

Bluetooth

8,Windows® Server 200 Windows®

12(PCL5e)R2,Server 2008 Windows®Server 20

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

OpenServer,

RedHat Linux Enterprise, IBM AIX® ®

Prostredie Novel Netware :      v6.5 alebo novší® ®

Prostredie SAP R/3 : SAP R/3® ® ® ®

Ďalľie podporované prostredia:    NDPS Gateway, AS/400 používaný OS/

400 Host Print Transform, IBM iSeries

Rýchlosť skenovania: ARDF: Max. 80 originálov za minútu

SPDF: Max. 110 (jednostran.)/180 (duplex)

originálov za minútu

Skenovanie do:                            E-mail: SMTP, POP, IMAP4

priečinok: SMB, FTP, NCP

Okruh:                                          PSTN, PBX

TM

Rozlíšenie: Štandardné: 8x3.85 line/mm, 200x100

dpi, 8x7.7 line/mm, 200x200 dpi

voliteľné: 8x15.4 line/mm, 400x400 dpi,

16x15.4 line/mm, 400x400 dpi

Prenosová rýchlosť:                     G3: 2 sekundy

voliteľné: SRA3

Spotreba:                                      maximum: 1 850 W

TEC 1,927/2,664/2,870 W/h

Štandard:                                     SmarttDeviceMonitor, Web

SmartDeviceMonitor , Web Image®

Monitor

GlobalScan NX, Card Authentication

Pro, Enhanced Lock Print (function

jendotka, prehliadač, rozhranie počítadla, konvektor formátu súborov,

držiak na čítačku kariet,počítadlo, jednotka bezpečnosti pri prepisovaní dát (certi-

fikovaná verzia), jednotka bezpečnosti pri kopírovaní dát, jednotka pre

faxové pripojenie, 2. Super G3 port, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n),

OCR jednotka, zabudovaná čítačka kariet , SRA3 jendotka

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a sotware prosím

kontaktujte svojho dodávateľa.

TWAIN: 1200 dpi

Follow me)

DHCP, TFTP, BOOTP

Formát skenovania: čiernobielo: TIFF, PDF

farba: JPEG, PDF

(TEC - Typická spotreba el. energie)

Copy Office s.r.o.
Rádiová 39
821 04 Bratislava
www.copyoffice.sk
tel.: 02 43425254
fax: 02 43412630


