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Veľký výkon pre malé priestory

Vysoká rýchlosť pre maximálnu produktivitu

Kompaktný a ľahko ovládateľný

Vstavané zabezpe enie dát

Nízke celkové náklady na vlastníctvo (TCO - Total Cost of Ownership)

Energeticky úsporné

č

Na e kompaktné A4 iernobiele multifunk né zariadenia SP 5200S, SP5210SP a
SP5210SR sú ideálne pre kancelárie, pre ktoré je vyu itie priestoru veľmi dôle ité.
Poskytujú, v etko o potrebujete - 4 v 1 : tla , kopírovanie, skenovanie a faxovanie.
Tieto funkcie sú očakávané skôr od väčších mul t i funkčných zar iadení .

Va a kancelária alebo pracovná skupina dostane rýchle, cenovo dostupné a
univerzálne zariadenie, ktoré mo no roz íriť od stolných modelov a po samostatne
stojacie zariadenie so tyrmi zásobníkmi papiera.
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Va e benefity:š

Štandardný model ponúka jeden zásobník s kapacitou 550 listov, čo je skvelé pre desktop,
alebo malé kancelárske prostredie. Väčšie pracovné skupiny môžu rozšíriť multifunkčné
zariadenia o ďalšie 3 zásobníky papiera s maximálnou kapacitou 2 300 listov rôznych typov
papiera. SP 5210SF má v štandardnom vybavení aj fax.
SP 5210SR obsahuje vnútorný finišer, ktorý môže spinkovať s vynikajúcimi
profesionálnymi výsledkami a zároveň šetrí Vás priestor.

Univerzálne a flexibilné

Čas sú peniaze a s našimi zariadeniami ho nestrácate. S výstupnou rýchlosťou prvého
výtlačku 7.5 sekundy máte kópiu za kratšiu dobu ako 10 sekúnd. S rýchlosťou tlače 45/50
strán za minútu môžete výrazne urýchliť Vašu prácu. Naše zariadenia intiúitívne
rozpoznajú veľkosť papiera, zvládnu široký rozsah s gramážou 52 až 220 g/m, ponúkanjú
farebné skenovanie a trvalo poskytujú vynikajúcu kvalitu reprodukciu. Softwérové riešenie
@Remote pomáha zvýšiť výkonnosť tým, že poskytuje vzdialenú podporu pre sledovanie a
riadenie diagnostiky v reálnom čase.
SP 5210SR obsahuje vnútorný finišer, ktorý môže spinkovať s vynikajúcimi
profesionálnymi výsledkami a zároveň šetrí Vás priestor.

Zvýšte produktivitu

Naše kompaktné A4 multifukčné zariadenia sú priestorovo efektívne, čím Vám šetria
pracovný priestor v kancelárii. Nastavenia a prevádzka zariadení je jednoduchá a jasná.
Výhodou je tiež veľký rozmer náklopného dotykového panelu s funkciami, ktoré možno
nastaviť pre jednoduché použitie operátorom (SP 5200SF/SP 5210SR).

Maximalizujte pracovný priestor s minimálny úsilím



Kedykoľvek potrebujete mať vytlačené dokumenty máte k diposzícii kopírovanie,
skenovanie, faxové funkcie, tlač.
Papierové dokumenty je možné skenovať priamo na plochu Vášho počítača, alebo do
zložky. Nebudete mať tiež žiadny problém s faxovaním z Vášho počítača, organizovaním,
editovaním a odosielaním súborov pomocou skenovacích nástrojov. Štandardné USB
pripojenie šetrí Váš drahocenný čas a zvyšuje produktivitu.

Strávte čas prácou nie čakaním

Aby Vaše dáta boli v bezpečí máte k dispozícii kompletnú sadu bezpečnostných nástrojov.
Napríklad tlač nebude zahájená kým nie je zadaný PIN čím môžete obmedziť používanie
multifukčných zariadení pre skupiny, alebo jednotlivcov. Taktiež aby sa zabránilo
neoprávnenému kopírovaniu môžete v médiách vložiť vodoznaky. Okrem týchto
štandardných funkcií, máte k dispozícii možnosť používania ID karty, čím zvyšujete
bezpečnosť Vašich dát.

Zachovajte dôverné dokumenty dôvernými

Naše zariadenia sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovali celkové náklady na vlastníctvo
(TCO -Total Cost of Ownership) s mnohými funkciami na úsporu peňazí pre zníženie
zbytočnej spotreby papiera. Napríklad obojstranná tlač, ktorá znižuje spotrebu papiera a
šetrí náklady.

Kontrola nákladov

Udržateľnosť je silnou súčasťou nášho dedičstva. To sa dotýka každej časti našej spoločnosti,
od výroby cez distribúciu až po obchodné miesta na recykláciu. Ochrana životného prostredia
je pevným záväzkom našej spoločnosti a preto SP5200S,
SP 5210SF a SP 5210SR sú zhodné s Energy Star a BAM.
Obojstranná tlač, bezpapierovíé faxovanie a all-in-one tonery tiež znižujú spotrebu energie a
šetria náklady.

Ochrana životného prostredia



Čas prípravy zariadenia:              20 sekúnd alebo menej

Výstupný čas prvej kópie:            7,5 sekundy alebo menej

Rozmery (Š x V x H):                   460 x 686 mmx 510/510/615

Hmotnosť:                                    menej ako 45/47/53 kg

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

KOPÍRKA

Viacstranové kopírovanie:

Rozlíšenie:                                   600 dpi

do 999 strán

Zoom:                                           fix: 50, 71, 93, 141,200%

TLAČIAREŇ

Tlačové jazyky:                            PCL5e, PCL6, PostScript   3 ,

Rozhranie:                                   Giga Ethernet, 100/10 base-TX,

IEE802. 11a/g

Sieťový protokol: štandard:TCP/IP,

Prostredie Windows: /Server 2003/Vista/ServerWindows XP

2008/7 (32bit), Windows XP/Server 2003/

Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2 (64 bit)

SKENER

kniha:   B&W: 100, 200, 300, 400, 600 dpi

Formát: TIFF, JPEG, PDF

FAX

Kompatibilita:                                ITU-T (CCITT) G3

Rýchlosť modemu:                       33.6 K-2400bps

Kapacita pamäte: štandard: 4 MB,

MOŽNOSTI

1 x zásobník na 550 listov papiera, kabinet (nízky, medium, vysoký)

IPDS jednotka, Fax (SP5200S/SP 5210 SR)

Proces kopírovania: systém suchého elektrostatického prenosu

IPDS (voliteľný): 1200 x 600 dpi

R TM

Rozlí enie:š ARDF: B&W: 100, 200, 300, 400, 600 dpi

Skenovanie do:

priečinok: SMB, FTP, NCP

Okruh:

TM

Prenosová rýchlosť: ARDF: menej ako 1 sekunda

Zálohovanie pamäte:

farebne: 100, 200, 300 dpi

Veľkosť papiera: A5, A4

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a sotware prosím

kontaktujte svojho dodávateľa.

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Toner: čierny: 25 000 výtlačkov*

* podľa ISO/IEC 19752

s voliteľnou SAF pamäťou 28MB (2240 strán)

PSTN, PBX

8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi (standard)

8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi (standard)

8 x 15.4 line/mm, 16 x 15.4 line/mm,

400 x 400 dpi (s voliteľnou SAF pamäťou)

Kompresná metóda:                     MH, MR, MMH, JBIG

kniha: menej ako 2 sekundy

áno (1 hodina)

Ovládače: Network, TWAIN

E-mail: POP3, SMTP

maximum 100Uložené cieľové adresy

farebne: 100, 200, 300, 400, 600 dpi

Rýchlosť tlače:                             45/50/50 strán za minútu

Rýchlosť kopírovania:                  45/50/50 strán za minútu

vlastné: kniha: 25 - 400% v 1% kroku

ARDF: 25 - 200% v 1% kroku

Pamäť: štandard: 1 BG + 128 GB HDD

Vstupná kapacita papiera: štandard: 550 listov

maximum: 2 300 listov

ručný podávač: 100 listov

Kapacita ADF: 50 listov

Výstupná kapacita papiera: štandard: až do 500/600/250 listov

Veľkosť papiera:

štandard: až do 500/600/250 listov

štandard/ru ný podáva : A4, A5, A6, B5, B6č č

legal, Foolscap, Letter, Folio F/GL, Executive

Half Letter, Com 10, Monarch, C5, C6, DL Env,

16KAI, Custom

ADF: A4-A5, Legal - Half Letter

voliteľný zásobník papiera: A4, A5, B5, B6, Legal

Foolscap, Letter, Folio F/G/L, Executive, Half

Letter, Com 10 Monarch, C5, C6, DL, Env,

16KAI, Custom

2
ručný podávač: 52-220 g/m

2
Váha papiera: štandard: 52-220 g/m

2
duplex: 60-163 g/m

Duplex: auto duplex

Spotreba energie:                        maximum: 1 500 W alebo menej

energeticky úsporný mod: 8 W alebo menej

SOFTWÉROVÉ RIEŠENIA

SmartDeviceMonitor  , Remote Communication Gate S Pro  ,
TM TM

Web Image Monitor, Desk TopBinder  , Lite, App2me
TM

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


