
MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

TECHNICKÉ PARAMETRY

První kopie do 12 vteřin ze skla
do 14 vteřin z podavače

Rychlost 16 stran za minutu (tisk, kopírování)

Typ stolní/konzolový stolní

Technologie laser
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Í Formáty pro kopírování A4, B5, A5, A6, Letter, Legal

25% až 400% (s krokem po1%)

Funkce
paměťové kopírování, elektronické
třídění, slučování kopií (2 a 4 v jedné),
eko-režim

První výtisk do 11 vteřin

Paměť d-Copia 163MF: 32 MB
d-Copia 164MF: 64 MB

kompatibilní s MS Windows
98SE/Me/2000/XP

Emulace

TI
SK

Rychlost 5 stran A4 za min. při 300 dpi
černobíle (4,2 str./min. barevně)

Rozlišení až 1.200 x 1.200 dpi
až 2.400 dpi se softwarovou interpolací
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Doba zahřívání do 25 vteřin
(méně ze spícího režimu)

Rozhraní
USB 2.0 (vysokorychlostní) pro tisk
a sken, doplňkově: externí síťové
rozhraní Ethernet 10-Base-T/TX
pro Windows 2000, XP

Úroveň hluku
kopírování/tisk: 49dB(A)±10%
pohotovostní režim: 28dB(A)

Nastavení počtu kopií až 99

Rozměry 476 x 392 x 489 mm

Váha 15 kg (včetně toneru)
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Displej podsvícený dvouřádkový LCD

Funkce TWAIN, (Scan-to-PC, Scan-to-Email se
softwarem QLINK)

Spotřeba
elektrické energie

kopírování/tisk: 348 W
pohotovostní režim: do 20 W
úsporný režim: do 17 W
spící režim: do 10 W

Kapacita papíru zásobník papíru 250 listů (60-105 g/m², A4,
B5, A5, Letter, Legal, Folio)

Ruční podavač

Podavač originálů 50 listů, 60-105 g/m²
(od 114,3 x 139,7 mm do 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita 100 listů

jednotlivé listy60-163g/m²,A4,B5,A5,A6,
uživatelské formátyod velikosti 70x148mm
do 216x356mm,transparentní fólie, obálky

Expoziční režimy ruční ztmavení či zesvětlení v sedmiúrovních

Režim kopírování text, foto, text+foto

Režim skenování text, foto, text+foto, pro OCR

Formát skenování BMP, TIFF, PDF, JPEG

Operační systém MS Windows 98SE/Me/2000/XP
Přibalený SW PaperPort Deluxe 9.x, QLINK

Rozlišení 600 x 600 dpi (tisk, kopírování)

Zoom

startovací toner: 3.000 stran
standardní toner: 6.000 stranSpotřební materiál

Rychlost 33,6 kbps

Rozlišení 600 x 600 dpi
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F) Kompatibilita G3

Metoda komprese MH, MR, MMR

Funkce
okamžitý tisk nebo uložení do paměti,
přesměrovaný příjem, přeposlání,
odložené vysílání, hromadné vysílání, ECMPaměť 3 MB (cca 150 stran)

Možnosti vytáčení 12 jednotlačítkových pamětí, 100 pamětí
pro zkrácenou volbu, skupinová volba
(až 6 skupin)

Autorizovaný dovozce a distributor Váš autorizovaný obchodní partner OLIVETTI

U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, ČR

tel.: +420 251 177 411 (recepce)
+420 251 177 414 (obchodní oddělení)

fax: +420 251 562 031

e-mail: obchod@complet.cz
www.complet.eu Všechna zmíněná jména výrobků jsou

obchodní značky příslušných vlastníků.
Změny technických specifikací vyhrazeny.
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PŘEDNÍ ZÁSOBNÍK PAPÍRU
na 250 listů

Standardně PODAVAČ ORIGINÁLŮ
na 50 listů

Přehledný OVLÁDACÍ PANEL

MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

ERGONOMIE
Oba modely jsou vybaveny přehledným ovládacím
panelem s podsvícenými funkčními tlačítky. Zásobník
papíru s předním plněním je vybaven indikátorem,
který ukazuje, kolik papíru je ještě k dispozici
a dostatečně prostorná výstupní přihrádka
umožňuje komfortní vyjmutí dokumentů jakmile
jsou zhotoveny.

MULTIFUNKČNOST
d-Copia 163MF a d-Copia 164MF jsou multifunkční
kompaktní systémy zajišťující kopírování, tisk,
barevné skenování a d-Copia 164MF navíc faxové
funkce. Výsledkem je prostorově úsporné, racionální
sdružení všech kancelářských periferií do jediného
zařízení, které účelně pokrývá potřeby jak
individuálních uživatelů tak i malých a středních
pracovních skupin.

Kompaktní multifunkční zařízení A4,
ideální pro individuální uživatele
a malé až střední kanceláře.

NENÁPADNÉ ROZMĚRY
S PŘEKVAPUJÍCÍ ARMÁDOU
FUNKCÍ

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA

RYCHLOST TISKU A KOPÍROVÁNÍ 16 stran/min.

BAREVNÉ SKENOVÁNÍ

INTEGROVANÝ FAX (d-COPIA 164MF)

SNADNÁ OBSLUHA A PRAKTIČNOST

DLOUHÁ ŽIVOTNOST SPOTŘEBNÍCH
MATERIÁLŮ

KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE

ÚSPORNOST
Díky konstrukci s prodlouženou životností komponentů
(například fotoválec a developer mají životnost 100.000
výtisků) garantuje d-Copia 163MF a d-Copia 164MF
stálou produktivitu a mimořádně nízké provozní
náklady. Toner je jediným spotřebním materiálem, který
se vyměňuje v průběhu životního cyklu celého zařízení.
Velmi užitečnou funkcí při tvorbě návrhů či interních
dokumentů je tlačítko pro úsporu toneru, které
okamžitě sníží množství dávkování barviva na každou
tištěnou či kopírovanou stránku.

KOPÍRKA
Všechny kopírovací funkce jsou dostupné bez
připojení k PC. Zahrnují kopírování dvou nebo
čtyřech originálů do jediné strany kopie pro snížení
spotřeby papírů. Ve standardní výbavě je
automatický podavač originálů s kapacitou 50 listů,
který umožňuje kopírovat rychle a jednoduše velké
složky dokumentů.

TISKÁRNA
d-Copia 163MF a d-Copia 164MF může být připojena
k PC prostřednictvím vysokorychlostního portu USB
2.0 případně pomocí externího síťového rozhraní
(doplňkově) a umožňuje sdílení tiskových funkcí
v rámci pracovní skupiny. Rychlost tisku 16 stran za
minutu a výtisk první stránky do 11 vteřin redukují
čekací čas na minimum.

SKENER
Barevný skener s funkcí TWAIN zpracovává
dokumenty až do formátu A4 jak z kontaktního skla
tak i z podavače originálů. Skenuje s interpolovaným
rozlišením až 2400 dpi a podporuje funkce
skenování do PC a do e-mailu prostřednictvím
standardně přiloženého softwaru QLINK.

FAX
d-Copia 164MF vedle kopírování, tisku a skenování
navíc nabízí funkce faxu s rychlostí modemu 33,6
kbps. Až 100 faxových čísel může být jednoduše
vyvoláno tlačítky z ovládacího panelu. Široký výběr
pokročilých funkcí zahrnuje přímé odesílání
z paměti, časově odložené odesílání nebo hromadné
odesílání faxů na skupinu příjemců. Paměť 3 MB
zajišťuje uložení až 150 stran přijatých faxů
v okamžiku nedostatku papíru v zásobníku.

VÝKONNOST
ÚSPORNOST
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