
OLIVETTI d-Copia 16MF, d-Copia 200MF 
MULTIFUNKČNÍ KOPÍROVACÍ STROJE

Dokonalá souhra.



DNES PŘICHÁZÍ NOVÁ GENERACE DIGITÁLNÍCH KOPÍREK, KTERÉ JSOU  
STANDARDNĚ TAKÉ SÍŤOVÝMI TISKÁRNAMI. OLIVETTI d-COPIA 16MF A 
d-COPIA 200MF, MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PROFESIONÁLY 
A MALÉ PRACOVNÍ SKUPINY, SI VÁS ZÍSKAJÍ. NA MALÉM PŮDORYSU 
NABÍZEJÍ POKROČILÉ FUNKCE, DÍKY NIMŽ SE STÁVAJÍ SKUTEČNÝM 
ŘEŠENÍM VŠECH VAŠICH POTŘEB. OLIVETTI d-COPIA 16MF A d-COPIA 
200MF NABÍZEJÍ ŠIROKOU ŠKÁLU PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPRÁVU 
DOKUMENTŮ A JEJICH FINÁLNÍ ÚPRAVU. VŠE V JEDNOM ZAŘÍZENÍ, KTERÉ 
SE PŘIZPŮSOBUJE VAŠIM POTŘEBÁM A ZVYŠUJE ÚSPORY. OLIVETTI 
d-COPIA 16MF A d-COPIA 200MF: MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ KOPÍRKY 
NOVÉ GENERACE PRO NEJMODERNĚJŠÍ POJETÍ KANCELÁŘE.

d-Copia 200MF
kopírování a tisk ve standardu, volitelně sken a fax široká škála rozhraní: paralelní, USB 2.0, Fast Ethernet

DVĚ HESLA: SÍŤ A STANDARD
Olivetti přichází s naprostou revolucí na 
trhu nastupujících digitálních kopírek, 
a tou jsou Olivetti d-Copia 16MF a d-Copia 
200MF. Místo zařízení, které je třeba zkom-
pletovat s dalšími doplňky, přicházejí obě 
zařízení do kanceláří jako standardní mul-
tifunkční stroj se zabudovanou kopírkou, 
tiskárnou a dokonce i síťovou kartou: tak-
že po nainstalování jsou připraveny pustit 
se do práce s celou řadou počítačů. 
Při kopírování a tisku pracují rychlostí 16, 
resp. 20 stran za minutu (d-Copia 16MF, 
resp. d-Copia 200MF) a podporuje for-
máty až do velikosti A3. Jsou vybaveny 
standardní 64 MB pamětí rozšiřitelnou na 
256 MB pro kopírování a 320 MB pro tisk, 
kterou můžete využít pro takové funkce 
jako je slučování více stran na jednu, elek-
tronické třídění a další, které jsou běžně 
k dispozici u profesionálních strojů vyšší 
třídy. 
Jako tiskárny mohou být Olivetti d-Copia 
16MF a d-Copia 200MF připojeny pomocí 
paralelního rozhraní nebo rozhraní USB 
2.0. Díky vysokorychlostnímu procesoru 
tisknou i ty nejobjemnější dokumenty 
téměř ihned, za podpory emulací PCL6 
a PostScript3.

VÝKONNOST A PRUŽNOST 
Díky síťovému scanneru (volitelný dopl-
něk) získáte jakýkoli dokument v elektro-
nické podobě a budete jej mít ihned k dis-
pozici pro přenos elektronickou poštou 
ve formátech tiff nebo PDF. Paměť, která 

pojme až 100 elektronických adres, maxi-
málně zjednodušuje přenos. 
Fax SuperG3, další volitelné příslušenství, 
lze, pokud jej instalujete zároveň se scan-
nerem, přeměnit na síťový fax, čímž získá-
te další nástroj zvyšující výkon. 

KOMPLETNÍ VÝBĚR 
Obě zařízení mají k dispozici tak širokou 
škálu doplňkového příslušenství, že se ne-
budete moci rozhodnout. 
Pomocí duplexní jednotky můžete napří-
klad tisknout nebo kopírovat oboustran-
ně, což snižuje náklady na kancelářské 
potřeby a zmenší hromady papíru na Va-
šem stole. Dále je k dispozici automatický 
podavač originálů s kapacitou na 50 listů, 
který umí číst obě strany originálu, aniž by 
vyžadoval Vaši pomoc.
Zásoby papíru můžete také uspořádat 
tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám: 
standardní zásobník papíru, který v přípa-
dě d-Copia 16MF je dimenzován na 300 
listů, v případě d-Copia 200MF jsou k dis-
pozici standardně 2 zásobníky s celkovou 
kapacitou 600 listů, je možné dále rozší-
řit o další 3 (d-Copia 16MF), respektive 2 
(d-Copia 200MF) zásobníky papíru. S boč-
ním podavačem je tak dosaženo maxi-
mální kapacity 1.250 listů. 
Dovybavením zařízení o vestavný finišer 
navíc získáte komfortní funkce automa-
tického sešívání složek dokumentů. Díky 
všem těmto možnostem můžete obě za-
řízení zkompletovat tak, že budou přesně 
splňovat Vaše potřeby. 

GENERACE, KTERÁ JE ZAMĚŘENA 
NA JEDNODUCHOST
Obě kopírky se velmi snadno obsluhují, 
ve své kategorii mají navíc nejkratší dobu 
zahřívání. A nemusíte ani vstávat od stolu, 
protože je můžete obsluhovat přímo ze 
svého počítače. Pokud přece jen dává-
te přednost práci na ovládacím panelu, 
ohromí Vás jeho vynikající ergonomika, 
intuitivní ovládání a široký, dobře čitelný 
display.
d-Copia 16MF a d-Copia 200MF - to je jed-
noduchost sama a navíc výkonná: pojme 
do paměti až 10 individuálních uživatel-
ských profilů, každý s vlastním nastave-
ním kopírování. Svůj profil aktivujete pou-
hým stisknutím tlačítka – a Vaše konkrétní 
nastavení kopírování je hotovo. Další vý-
hodou je novátorská funkce přímého tis-
ku ve formátu PDF, která tiskne soubory 
PDF, aniž byste museli otevírat příslušnou 
aplikaci. 

ÚSPORY JAKO STANDARD 
Se zařízeními Olivetti d-Copia 16MF a d-
-Copia 200MF se šetří snadno, vyžadují 
totiž minimální údržbu: válec se životnos-
tí 150.000 kopií a toner s kapacitou 15.000 
kopií znamená méně volání servisním 
technikům. A když už budete technickou 
podporu potřebovat, naše široká síť spo-
lupracovníků zaručuje okamžitou reakci. 
Olivetti: kdekoli jste vy. 

d-Copia 16MF



1.  doplňkově vestavný finišer umožňuje 
sešívání a elektronické třídění dokumentů

2.  ovládací panel vyvinutý s ohledem na 
ergonomii a intuitivní ovládání

3.  sestava s podavačem originálů a zásobníky 
papíru na 1250 listů
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doplňkově oboustranný podavač 
originálů na 50 listů

boční podavač 
na 50 listů

d-Copia 16MF 
s rychlostí kopírování/tisku 16 stran za min.



d-Copia 16MF

d-Copia 200MF

MULTIFUNKČNÍ 
KOPÍROVACÍ 
STROJE

TECHNICKÉ PARAMETRY

typ 
stolní kopírovací stroj

technologie
monokomponentní, jednopaprskový laser

rozlišení 
600 × 600 dpi, 256 odstínů šedé

zásobníky papíru 

d-Copia 16MF:
standardně 1 × 300 listů 
+ boční zásobník na 50 listů
doplňkově + max. další 3 zásobníky 
po 300 listech

d-Copia 200MF:
standardně 2 × 300 listů 
+ boční zásobník na 50 listů
doplňkově + max. další 2 zásobníky 
po 300 listech
celková kapacita max. 1 250 listů

rozměry
d-Copia 16MF: 574 × 593 × 502 mm, 41 kg
d-Copia 200MF: 574 × 593 × 607 mm, 47 kg

příkon 
220/240 V, 50/60 Hz

doba zahřívání 
do 20 s 
ze spícího režimu do 10 s

spotřeba elektrické energie
práce 485 W, klid 42 W

KOPÍROVÁNÍ 

rychlost 
d-Copia 16MF: 16/8 stran A4/A3 za min.
d-Copia 200MF: 20/10 stran A4/A3 za min.
první kopie do 5.9 s

paměť
standardně 64 MB, max. 256 MB

formát 
A3R-A5R, Folio
boční podavač A3/B6R/A6R, Folio, obálky

rozlišení 
600 × 600 dpi (foto 1800 × 600 dpi)

nastavení počtu kopií
1-999

gramáže papíru 
zásobníky: 60-105 g/m2

bypass: 45-160 g/m2

zoom
25-200 % (v krocích po 1 %)

další funkce 
režim úsporného kopírování (ECO mód), 
režim přerušení zadané úlohy, ochrana přístupu 
a správa uživatelských účtů (až 100 přístupo-
vých kódů PIN), jediné skenování - mnoho 
kopií, 
elektronické třídění, kopírování s otáčením 
obrazu, otáčené třídění, kopírování dvou/čtyř 
originálů na jednu kopii, posuv obrazu, výmaz 
okrajů, a další

SÍŤOVÝ TISK 

rychlost tisku
d-Copia 16MF: 16/8 stran A4/A3 za min.
d-Copia 200MF: 20/10 stran A4/A3 za min.

CPU
PowerPC 750CX 300MHz

paměť 
standardně 64 MB; 
max. 320 MB + 4GB Microdrive

rozlišení 
600 × 600 dpi 
(max. 1200 × 600 dpi)

rozhraní 
paralelní IEEE 1284, USB 2.0, 
Fast Ethernet 10/100Base TX

jazyky 
PCL6, PCL 5e, KPDL3 
(kompatibilní s PostScript III), 
KC-GL, Line printer, IBM PPX24E, 
Diablo 630, Epson LQ-850

ovladače
Windows 95/98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Server 
2003,
Apple Mac OS 9.x-10.x, 
Unix/Linux

připojitelnost
TCP/IP, IPX/SPX, Netvare 3.x, 4.x, 5.x, NDS, 
NetBEUI, AppleTalk, Mac OS 9.x a 10.x, WINS, 
SNMP, SMPT, http/HTML

fonty
80 fontů (PCL6), 136 fontů (KPDL 3)
bitmapové fonty: 17 + 19 (obrysových fontů)



DOPLŃKOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ

vrchní kryt skla originálů

automatický oboustranný podavač 
originálů (DP-410)
formát originálů A3-A5R, Folio
gramáže originálů:
jednostranné kopírování/tisk 45-160 g/m2

oboustranné kopírování/tisk 50-120 g/m2

kapacita 50 listů 

zásobník papíru (PF-410)
formát A3-A5R, Folio
kapacita 300 listů
gramáž papíru 60-105 g/m2

podstavný stolek vysoký/nízký

duplexní jednotka (DU-410)
formát originálů A3-A5R, Folio
gramáž originálů 64-90 g/m2

finišer (DF-410)
formát A3-B5, Folio
gramáž 60-105 g/m2

kapacita 500 listů
automatické sešívání, 30 listů 

oddělovač úloh kopírování a tisku
(JS-410)
formát A3-A5R, Folio
gramáž 45-160 g/m2

SKENOVÁNÍ (doplňkově)

rychlost 
d-Copia 16MF: 16 stran A4 za min.
d-Copia 200MF: 20 stran A4 za min.

rozlišení  
600, 400, 300, 200 dpi 

funkce
scan-to-PC, scan-to-mail, TWAIN

režim skenování
foto, text, náhled, OCR

formát 
max. A3

formát skenování 
TIFF/PDF

stupnice barev
č/b, 256 odstínů šedé

síťový protokol
TCP/IP

metoda komprese
G4 (MMR)

aplikační software
skenovací utilita, address book, address editor, 
TWAIN source, Scan to Mac, Paper Port 8.2 

operační systém 
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000, XP, Server 
2003, Mac

rozhraní 
10 Base-T / 100 Base-TX, Twain

další software
Scanner utility, Address book, Address editor, 
TWAIN source, Scan to Mac, Paper Port 8.2

FAXOVÝ MODUL (doplňkově)

připojení
PSTN

rozlišení
600 × 600 dpi

kompatibilita 
ITU-T, Super G3

datová komprese 
JBIG, MMR, MR, MH

rychlost modemu 
33.6 Kbps

přenosová rychlost 
3 sekundy

paměť 
bitmapová paměť 4 MB (max. 8 MB), obrazová 
paměť 4 MB (max. 32 MB)

rychlost skenování  
16/20 stran za min. (d-Copia 16MF/200MF)

formát skenování
A3-B5

funkční tlačítka 
ano

jednotlačítková volba 
32 čísel

zkrácená volba 
200 čísel

vysílání na více stanic
ano



Všechna zmíněná jména výrobků jsou 
obchodní značky příslušných vlastníků.

Změny technických specifikací vyhrazeny.

Váš autorizovaný obchodní partner OLIVETTIAutorizovaný dovozce a distributor

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@olivetti-tecnost.cz
  obchod@complet.cz

www.olivetti-tecnost.cz
www.complet.cz

OLIVETTI d-Copia 16MF, d-Copia 200MF 
MULTIFUNKČNÍ KOPÍROVACÍ STROJE


