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OLIVETTI d-Copia 15
DIGITÁLNÍ KOPÍROVACÍ STROJ

TECHNICKÉ PARAMETRY
typ  
stolní kopírovací stroj

technologie
dvoukomponentní, jednopaprskový laser

rozlišení  
600 × 600 dpi, 256 odstínů šedé

rychlost  
15/8 stran A4/A3 za min.
první kopie do 5.5 s

zásobníky papíru  
standardně  1 × 250 listů + boční zásobník 
na 50 listů
max. + další 3 zásobníky po 250 listech

rozměry
550 × 560 × 455 mm, 41 kg

napájení 
220/240V, 50/60 Hz

doba zahřívání  
do 30 s 

příkon
práce 639 W, klid 42 W

KOPÍROVÁNÍ  
paměť
doplňkově 32 MB

formát  
max. A3

nastavení počtu kopií
1–250

gramáže papíru  
zásobníky: 75–80 g/m2

bypass: 60–160 g/m2

zoom
50–200 % (v krocích po 1 %)

další funkce  
režim úsporného kopírování (ECO mód), režim 
přerušení zadané úlohy, ochrana přístupu a sprá-
va uživatelských účtů (max. 100 přístupových 
kódů PIN), jediné skenování – mnoho kopií1, elek-
tronické třídění1, kopírování s otáčením obrazu1, 
otáčené třídění2, kopírování dvou/čtyř originálů 
na jednu kopii1, posuv obrazu1, výmaz okrajů.
1 ) doplňkově s MB-5A
2) doplňkově s MB-5A a ST-12

DOPLŇKOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ

vrchní kryt skla originálů

automatický podavač originálů STDF-3
formát originálů A3–A5R
gramáže originálů 35–160 g/m2

kapacita 70 listů 

zásobník papíru ST-12
formát A3–A5R, Folio
kapacita 250 listů
gramáž papíru 75–80 g/m2

podstavný stolek vysoký/nízký

oddělovač úloh kopírování a tisku J-1302
100 listů

modul obrazové paměti MB-5A
pro pokročilé funkce kopírování

TISK (doplňkově)
TISKOVÝ MODUL K

rychlost tisku
15/8 stran A4/A3 za min.

CPU
PowerPC 450 GF/200MHz

paměť  
standardně 8 MB; max. 136 MB

rozlišení 
600 × 600 dpi

rozhraní  
paralelní IEEE 1284

jazyky  
PCL6, PostScript Level II

ovladače
Windows 95/98, NT 4.0, 2000, Mac OS 7.6

fonty
1 bitmapový font (PCL), 80 fontů (PCL/DS)

SÍŤOVÁ KARTA NC-110 (doplňkově)

rozhraní  
10 Base, 100 Base-TX, RJ 45

protokoly
TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, WINS, SNMP, SMPT, 
HTTP/HTML

operační systémy
Windows 95/98, NT 3.5x/4.0, Win 2000, Novell 
Netware 3.x/4.x/5.0, Mac OS 7.x, 8.x, 9.x, UNIX AIX 
3.0, SUN OS, HP-UX, SNMP, MIB II, HTML od 3.x



OLIVETTI D-COPIA 15 JE ZÁKLADNÍM MODELEM SORTIMENTU DIGITÁL-
NÍCH KOPÍREK PRO POKROČILÉ OBCHODNÍ POTŘEBY. JEJÍ LASEROVÁ DI-
GITÁLNÍ TECHNOLOGIE PRODUKUJE AŽ 15 KOPIÍ ZA MINUTU. INSTALA-
CÍ TISKOVÉHO MODULU SE KOPÍRKA PROMĚNÍ V PRAKTICKOU TISKÁRNU. 
ZAŘÍZENÍ PRACUJE S FORMÁTY DO A3. MULTIFUNKČNÍ SCHOPNOS
TI STROJE MŮŽE VYUŽÍVAT BUĎ JEDEN UŽIVATEL NEBO JEDNODU
CHOU INSTALACÍ SÍŤOVÉ KARTY MOHOU ZAŘÍZENÍ SDÍLET MENŠÍ 
PRACOVNÍ SKUPINY. VOLITELNÁ PAMĚŤ 32 MB ZVYŠUJE RYCH LOST
NA 18 STRAN ZA MINUTU A ROZŠIŘUJE EDITAČNÍ FUNKCE. OLIVETTI 
D-COPIA 15 BYLA NAVRŽENA PRO MALÉ KANCELÁŘE, PROFESIO-
NÁLY NEBO FIRMY, KTERÉ POTŘEBUJÍ KOMPAKTNÍ ZAŘÍZENÍ KOMBI-
NUJÍCÍ ELEGANTNÍ DESIGN S TICHÝM PROVOZEM A VYSOCE KVALIT-
NÍM VÝKONEM. 

d-Copia 15
rychlost 15 stran za minutu je možno zvýšit až na 18 
stran za minutu přidáním volitelné paměti 32 MB

prvotřídní tisk a síťové připojení 

KOPÍROVÁNÍ A TISK,  
KVALITA PŘI VYSOKÉM OBJEMU 
Malé kanceláře potřebují řešení, která 
optimalizují produktivitu, účinnost 
a spolehlivost v míře odpovídající je-
jich velikosti. Abyste viděli, jak dobře 
d-Copia 15 pracuje, zkuste okopírovat 
dokument: 256 odstínů šedi a rozlišení 
600 × 600 dpi.
Zahřívání trvá pouze 30 sekund, první 
kopie se dočkáte již za 5,5 sekund. Tak 
krátkou dobu oceníte především v těch 
případech, kdy potřebujete okopírovat 
jednu stranu a nemáte čas příliš dlouho 
čekat. 

PRAKTIČNOST SNADNÉHO 
PŘIPOJENÍ
D-Copia 15 podporuje široké spektrum 
operačních systémů: prostředí Win-
dows a Macintosh OS 7.6. Nabízí také 
úctyhodnou sadu emulací: PCL5e, PCL6, 
PostScript II, Line Printer, IBM Proprinter, 
Epson LQ-850 a Diablo 630. Tak je plně 
uspokojen požadavek každého zákazní-
ka. Síťové připojení zajišťuje maximální 
spolehlivost pro malé pracovní skupiny 
sdílející zařízení. Rozhraní 10/100 Base-TX 
odpovídá nejlepším průmyslovým stan-
dardům a podporuje široké spektrum 

síťových prostředí, včetně Windows, 
Macintosh nebo Novell.
Olivetti d-Copia 15 obsahuje intuitivní, 
jednoduše obsluhovatelný ovládací 
panel: ke sledování a ovládání operací 
není třeba složitých postupů, vše probí-
há jedním stiskem tlačítka buď přímo na 
stroji nebo prostřednictvím počítače. 

NEJEN 15 STRAN ZA MINUTU
A pokud se Vám i toto zdá málo, je mož-
no kopírku d-Copia 15 přestavět: jed-
noduše nainstalujete volitelnou 32 MB 
kartu, která zrychlí tisk a kopírování na 
18 stran za minutu - tak dostanete stroj 
srovnatelný se stroji vyšší třídy. Volitelná 
paměť také zajišťuje dokonalé provede-
ní nejběžněji používaných digitálních 
funkcí, jako jsou například elektronic-
ké třídění, funkce „jediné skenování 
– mnoho kopií“, otáčení obrazu, stejně 
jako funkce editace kopie, jako např. 2 
v 1 a 4 v 1, výmaz okrajů ad.

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY, 
KOMPLETNÍ SPRÁVA PAPÍRU
Olivetti d-Copia 15 nezabere mno-
ho cenného kancelářského prostoru 
– výstupní přihrádka je zakompono-
vána dovnitř těla stroje. Proto se jedná 

o ideální volbu, pokud řešíte problém 
s nedostačujícím prostorem ve Vaší 
kanceláři. 
Ve stroji nikdy nedojde papír, protože 
zásuvka na 150 listů plus bypass na 50 
listů zajišťují provozní autonomii; při 
nejlepší konfi guraci se 4 zásuvkami na 
papír plus bypass dostáváte kapacitu 
1 050 listů s přísunem z pěti míst. 

ČISTÁ TECHNOLOGIE
Kromě své vynikající výkonnosti Olivetti 
d-Copia 15 také spoří provozní náklady 
a omezuje spotřebu energie. 
Konfi gurace s automatickou aktivací 
spoření energie a funkce pro vypínání 
šetří každý haléř. 
Válec je vyroben pomocí exkluzivní 
technologie, která zdokonaluje úspor-
nost prodloužením provozní životnosti 
na 100 000 kopií. Toner postačuje na 
11 000 kopií. 
Úspory energie jsou nespornou výho-
dou pro životní prostředí, ale kromě 
toho jsou všechny komponenty d-Co-
pia 15 plně recyklovatelné. Emise hluku 
a prachu jsou hluboce pod úrovněmi, 
stanovenými nejnovějšími mezinárod-
ními normami. 

1. kompaktní konstrukce šetří prostor
2. max.  4  zásobníky papíru s celkovou kapacitou 1 000 listů
3. válec na 100 000 stran výrazně snižuje provozní náklady
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zvýšení produktivity stroje pomocí doplňkového příslušenství:
• automatický podavač originálů
• přídavné zásobníky papíru
• job separator pro oddělování úloh kopírování a tisku


