
OLIVETTI d-COPIA 18MF
MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ KOPÍRKA 

Výběrem toho správného nástroje 
zlepšíte celkovou melodii.



VE SVĚTĚ HUDBY JE PŘI VÝBĚRU NÁSTROJE NEJLEPŠÍ ZVOLIT TEN, KTERÝ 
OBOHATÍ ZVUK CELKU A ZAJISTÍ PRVOTŘÍDNÍ PROVEDENÍ KAŽDÉ NOTY. 
STEJNĚ TAK VYBÍRÁME NAŠE ZAŘÍZENÍ. ABYCHOM DRŽELI KROK S NOVÝMI 
POŽADAVKY, KTERÉ JSOU NA NÁS KLADENY, MUSÍME VOLIT SPRÁVNÁ 
ZAŘÍZENÍ PRO SPRÁVNÉ ÚKOLY. 
OLIVETTI d-COPIA 18MF JE MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ KOPÍRKA URČENÁ 
PRO PROFESIONÁLY A MALÉ PRACOVNÍ SKUPINY, KTERÉ POŽADUJÍ 
RYCHLOST, KVALITU A PŘEDEVŠÍM ROZUMNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY. 
OLIVETTI d-COPIA 18MF ZAJIŠŤUJE KOPÍROVÁNÍ A TISK PO SÍTI, BAREVNÉ 
SKENOVÁNÍ A TAKÉ ODESÍLÁNÍ A PŘÍJEM FAXŮ. 
VYSOKÁ KVALITA TISKU JE ZARUČENA TISKOVÝM KONTROLEREM PCL 
A EMULACÍ POSTSCRIPT 3 PRO UŽIVATELE MACINTOSH. S POMOCÍ 
OLIVETTI d-COPIA 18MF ZDOKONALÍTE HARMONII A FLEXIBILITU SVÉ 
KANCELÁŘE.

d-Copia 18MF
standardní funkce kopírování, tisku a skenování 
v síti, doplňkově možnost faxování 

široký výběr připojení: paralelní, USB 2.0, Fast 
Ethernet

HARMONIZACE VÝKONU
Olivetti d-Copia 18MF je černobílý mul-
tifunkční systém pro formát A4 určený 
pro zvýšení výkonnosti každodenní 
kancelářské práce.
Jednou z charakteristik Olivetti d-Copia 
18MF je její schopnost připojení k počí-
tači buď pomocí USB nebo paralelního 
portu, a to ve standardu. Vestavěná kar-
ta Ethernet umožňuje všem připojeným 
uživatelům sdílet příslušenství, která 
Olivetti d-Copia 18MF nabízí, přičemž 
harmonizuje jejich výkon a dosahuje 
vynikajících tiskových výsledků.  
Výkonný tiskový kontroler, který pod-
poruje emulace PCL5e, PCL6 a KPDL3, 
napomáhá skutečně efektivní správě 
funkcí, jako je přímý tisk ze souboru PDF 
a zaručuje kompatibilitu se všemi hlav-
ními operačními systémy. 

DYNAMICKÉ ODESÍLÁNÍ  
Olivetti d-Copia 18MF v sobě zahrnuje 
všechny funkce, které vaše kancelář po-
třebuje. Jsou dostupné v jednom pro-
pojeném systému, který svou rychlostí 
a mnohostranností udává nové tempo. 
První kopie je na světě za méně než 10 
sekund. Olivetti d-Copia 18MF dokáže 
kopírovat a tisknout rychlostí 18 stran 
za minutu s rozlišením 1200 dpi. Na přá-
ní lze stroj vybavit funkcí síťového faxu, 

kdy lze dokumenty odesílat nejen ze 
stroje, ale též přímo z počítače, aniž by 
bylo nutno je tisknout. Faxové zprávy lze 
přijímat ve formátu PDF nebo TIFF, což 
zvyšuje efektivitu, zkracuje potřebný čas 
a snižuje spotřebu papíru.  V neposled-
ní řadě lze pomocí barevného skeneru 
s rozlišením 600-dpi vytvářet dokumen-
ty ve formátech PDF, JPEG a TIFF a posí-
lat je na jednu nebo několik pracovních 
stanic s využitím funkcí scan-to-e-mail, 
scan-to-PC a scan-to-FTP.

MŮŽETE MĚNIT MNOŽSTVÍ, NE VŠAK 
VÝKON 
Díky možnosti rozšířit instalací kazety stan-
dardní kapacitu papíru 300 listů na 550 
listů se stroj Olivetti d-Copia 18MF dokáže 
vypořádat se značnou provozní zátěží.
Z volitelného podavače lze vytisknout 
až 50 kopií originálu. Paměť stroje Oli-
vetti d-Copia 18MF o kapacitě 96 MB, 
rozšiřitelná na 320 MB, zajišťuje bez-
chybnou správu zdokonalených funkcí 
digitálního kopírování, jako je automa-
tické sešívání, umisťování 2 nebo 4 stran 
originálu na jednu a automatická volba 
formátu papíru.  
Díky mimořádně malému půdorysu si 
stroj d-Copia 18MF najde místo v kaž-
dém pracovním prostředí. Jeho přehled-
ný ovládací panel s intuitivním ovládá-

ním, vybavený pětiřádkovým displejem 
a srozumitelně označenými funkčními 
tlačítky zajišťuje bezpříkladně snadnou 
obsluhu.

ÚSPORNOST: HUDBA PRO VAŠE UŠI 
Dlouhá životnost komponentů d-Copia 
18MF znamená minimální výměnu spo-
třebního materiálu, neboť plánovaná 
životnost válce je stejná jako životnost 
stroje a po dobu používání je třeba vy-
měňovat pouze patronu toneru.  Ale to 
není vše: Olivetti d-Copia 18MF je vyba-
vena režimy Toner Economy (úspora to-
neru) a Energy Saving (úspora energie), 
jejichž cílem je dosáhnout ještě nižších 
celkových provozních nákladů. 
Nízké provozní náklady a stálý výkon: 
v naprostém souzvuku s Olivetti d-Co-
pia 18MF.



d-Copia 18MF

MULTIFUNKČNÍ 
KOPÍROVACÍ 
STROJ

TECHNICKÉ PARAMETRY

typ 
stolní kopírovací stroj

technologie
monokomponentní, jednopaprskový laser

rozlišení
600 × 600 dpi při scannování a kopírování, 
1 200 dpi (1 860 × 600) při tisku s KIR2

rychlost
18 stran za min.

odstíny šedi
256 odstínů šedi

zásobníky papíru
standardně 1 × 250 listů
+ boční zásobník na 50 listů
maximum 550 listů

výstupní kapacita
150 listů potiskem dolů, 
30 listů potiskem nahoru

doba zahřívání
do 20 s

rozměry 
496 × 421 × 385 mm

váha
14,5 kg (bez toneru)

příkon
220/240 V, 50/60 Hz

spotřeba elektrické energie
tisk: 409 W
klid: 76 W
úsporný režim: 40 W
hladina hluku
kopírování / tisk: 65 dB
klid: 43 dB

Kopírování

technologie 
laserové skenování a elektrografický tisk

rychlost první kopie
do 9,5 s

rychlost
18 stran za min.

nastavení počtu kopií
1-999

paměť
standardně 96 MB, max. 320 MB s přídavnými 
64/128/256 MB DIMM sloty

originály
knihy, mapy, 3D objekty

formát
A4 / B5/ A5 / obálky / legal / folio
boční podavač A4 / B5 / A5 / A6 / obálky / legal 
/ folio 

gramáže papíru
zásobníky: 60 – 105 g/m2

boční podavač: 60 – 163 g/m2

přednastavené zvětšení/zmenšení
6 zmenšení
4 zvětšení

zoom
50-200 % (v krocích po 1 %)

další funkce
jediné skenování – mnoho kopií
nastavení počtu kopií
automatický a manuální výběr zvětšení/
zmenšení
výběr módu kvality originálu
výběr formátu originálů
automatický nebo manuální výběr zdroje 
papíru
režim přerušení zadané úlohy
režim 2 nebo 4 originály na 1 stranu
automatické přepnutí do klidového režimu
odesílání reportů o dokončení zadané úlohy ad.

Síťový tisk

rychlost tisku 
18 stran za min.

CPU
PowerPC 750CXr, 300 MHz

paměť
standardně 96 MB, max. 320 MB s 1 přídavným 
64/128/256 MB DIMM slotem

rozlišení
1 200 dpi (1 800 × 600 dpi) s KIR

rozhraní
paralelní IEEE 1284
USB 2.0
Ethernet 10Base-T / 100Base-TX

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

ovladače
Windows 95 / 98, Me, NT 4.x, 2000, XP, 
Apple Mac OS 9.x-10.x, 
Unix/Linux

připojitelnost
TCP/IP

fonty
80 fontů, 1 bitmapový font (PCL, KPDL), 
45 typů jednorozměrných čárových kódů 
a dvojrozměrných čárových kódů (PDF-417)

další funkce
přímý tisk PDF, přímý tisk e-mail, tisk IPP



Síťové plnobarevné skenování

rychlost
až 18 stran za min. (600 dpi, A4, č/b)

rozlišení
600, 400, 300, 200 dpi
(256 odstínů šedi)

režim skenování
barevný a černobílý text (OCR), fotografie

formát 
A4, Folio

formát skenování
TIFF (pouze černobílé), PDF, JPEG (pouze 
barevné)

síťový protokol
TCP/IP

metoda komprese
MMR/JPEG

operační systém
Windows 98 / 98SE / Me / NT 4.0 / 2000 / XP

rozhraní
Ethernet 10/100Base-TX,
USB 2.0 (pouze TWAIN)

další software
PaperPort Deluxe 9.2

funkce
skenování do e-mailu, scan-to-FTP, 
Scan-to-SMB, TWAIN, LDAP

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
do 3 sekund

paměť
3,5 MB

zálohová paměť
60 minut

podavač originálů
DP-100 (50 listů)

rychlost skenování
2,5 s

formát
A4R, Folio

jednotlačítková volba
8 čísel

rychlé vytáčení
100 čísel v adresáři

vysílání na více stanic
ano, 20 skupin (max. 100 položek na skupinu)

reporty
komunikační reporty, reporty o příjmu, 
odeslání, atp.

další funkce
automatický příjem, vysílání na více stanic, 
přerušení vysílání, odložení vysílání, ruční 
příjem a odeslání, vzdálené přesměrování, 
ochrana přístupu pod heslem, příjem 2 v 1, 
ECM ad.

Doplňková příslušenství

automatický podavač originálů 
(DP-100)

kapacita
50 listů

formát
A4R-A5R, Legal, Folio

gramáž papíru
50-120 g/m2

rozměry a váha
455 × 331 × 93 mm, 2,3 kg

zásobník papíru (PF-17)

kapacita
250 listů

formát
A4, B5, Letter, Legal, Folio

gramáž papíru
60-105 g/m2

rozměry a váha
378 × 375 × 79 mm, 2 kg



1.  spotřební materiály s prodlouženou životností 
pro nízké provozní náklady

2.  konfigurace s podavačem originálů a doplňko-
vým zásobníkem papíru

3.  přehledný pětiřádkový LCD ovládací panel

1

2

3

standardní kryt originálů

zásobník 
na 250 listů

rychlost kopírování a tisk 18 str./min.

emulace PCL a KPDL3 
(kompatibilní s PostScript 3)

podavač originálů na 
50 listů (doplňkově)



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 18MF
MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ KOPÍRKA 


