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Sokkal több egy új sorozatnál. Teljesen új módszer
a vállalkozása kapcsolódásához.

A tizenhárom új modellt magában foglaló termékcsaládunkkal ezek a keményen dolgozó készülékek

részét képezik a csúcskategóriás A3-as színes okos MFP kínálatunknak. Minden modell kiváló

megbízhatóságot, minőségi nyomatokat és nagy teljesítményt biztosít, így mindegyik készülék tökéletes a

kiváló minőségű dokumentumok és a több feladatot végző munkahelye számára. Ezek a készülékek okos

kezelőpanellel rendelkeznek, illetve arra terveztük őket, hogy növeljük a termelékenységet a gazdag

funkcionalitásuk által - beleértve több befejezési opciót, a nyomtatási lehetőségeket és az új Intel

processzort.

Intuitív touch and swipe okos kezelőpanel

Az új Intel processzor növeli a teljesítményt

Emberérzékelő szenzor

Számos nagyszerű befejezési opciót kínál

Alapkiépítésben elérhető PostScript 3 emuláció



Üzleti intelligencia az ujjbegyeiben.

Az intuitív touch and swipe 10,1 hüvelykes,
tablethez hasonló színes Okos kezelőpanelünk
hatékonyabbá teszi a munkafolyamatokat,
továbbá leegyszerűsíti a mobil és rugalmas
munkavégzést. A nagy és dönthető képernyőjű,
testre szabható kezelőpanel rengeteg funckiót
kínál, többek között egyérintéses ikonokat,
internetböngészést és teljesítménynövelő
alkalmazásokat.

Beépített mobilitás.

A készülékek egyszerűen beilleszthetők a
flottájába a jobb munkavégzés érdekében.
Csatlakoztassa és működtesse készülékeit mobil
eszközökről, csatlakozzon független okos
telefonokkal és tabletekkel, így hozzáférhetőséget
és nyomtatást biztosítanak, bárhol is tartózkodjon.
Könnyen szkennelhet és menthet színes
dokumentumokat közvetlenül e-mailbe,
hordozható tárolókra és mappákba.



Munkahelyi innováció.

Tapasztalja meg a továbbfejlesztett funkcionalitást és a zavartalan felhasználói
élményt. A mobil eszközökről történő biztonságos nyomtatást is magában foglaló
hasznos funkciók mellett hozzáférhet számos munkavégzést elősegítő
alkalmazáshoz és személyre szabható megoldásokhoz, melyek valódi különbséget
jelentenek a mindennapokban.

Az alkalmazások vadonatúj világa.

Ha szeretné személyre szabni az okos kezelőpanelt, letölthet és
telepíthet extra alkalmazásokat közvetlenül az Application Site
oldalunkról, mindemellett frissítheti az applikációkat, firmware-eket,
vagy alkalmazásokat törölhet. Mindezt a főoldalunkra való belépés
nélkül teheti, így zavartalanul végezheti a munkáját.

Zökkenőmentes feldolgozás.

Az Intel processzorral működő vezérlő lehetővé teszi komplex
dokumentumok nyomtatását és szkennelését, és csökkenti a
feldolgozási időt. Az 1200 x 1200 dpi felbontásnak köszönhetően a
készülékek élénk színeket biztosítanak. A nagyobb igényű grafikai
környezetekhez a Fiery vezérlő opció pontos színbeállítást tesz
lehetővé.



Az áramló technológia.

Ahol a rugalmasság találkozik a 
funkcionalitással. 
A termékcsalád többféle papírkapacitást kínál, beleértve a több
köteg és méret egyidejű betöltésének lehetőségét. A
tűzőkapoccsal vagy akár öt lap esetén kapocs nélkül is
használható egyedi 1000 lapos hibrid finiserünk professzionális
külsőt kölcsönöz a dokumentumoknak.

Rögtön elsőre.

Ezek a funkciókban gazdag multifunkciós készülékek
alapkiépítésben kínálnak automatikus lapfordítót vagy egyutas
dokumentumadagolót, így a környezetéhez legjobban illő módon
nyomtathat. A használhatóság és produktivitás jegyében készült
sorozat olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek növelik a
hatékonyságot és javítják a munkavégzést.

Még több kimeneti opció.

A termékcsalád belső és külső befejezési opcióin - mint a
füzetkészítő és a hibrid finiserek - kívül olyan lehetőségekkel is
optimalizálhatja dokumentumait, mint a bannernyomtatás, amivel
tovább bővítheti készülékeinek funkcionalitását.



Még hatékonyabb. Még megbízhatóbb.

Készen áll, mikor Ön is.

Az idő megtakarítása érdekében az Emberérzékelő
0,5 másodpercen belül felébreszti a készüléket
alvó üzemmódból, az Okos kezelőpanel érintésre
működésbe lép, így azonnal hozzáférhet
alkamazásaihoz és beállításaihoz.

Még több funkció. Kevesebb gond.

Ezek a nagy teljesítményű nyomtatók a piac
legalacsonyabb TEC-értékét kínálják, ami
alacsonyabb áramfogyasztást és szén-dioxid
kibocsátást eredményez, így a TCO csökkentése
mellett pénzt is megtakaríthat.

Spóroljon a karbantartáson.

A valós idejű papírelekadást jelző animációk
felgyorsítják a hibaelhárítást, míg egy innovatív
mechanizmus biztosítja a zökkenőmentes
papíradagolást. A távoli kezelés által a
hibaelhárítás is zökkenőmentes.



A digitális munkafolyamat megoldás

1 10,1 hüvelykes Okos kezelőpanel

2 Nagy papírkapacitás (max. 4 700 lap)

3 1000 lapos hibrid finiser (nem kompatibilis az
MP C2004ex és az MP C2504ex
készülékekkel)

4 Beépített duplex egység

5 Emberérzékelő szenzor

6 Egyutas dokumentumadagoló (alapkiépítésben
elérhető az MP C6004ex és az ASP modellek
esetében)

7 Nagy teljesítményű Intel processzor



MP C2004ex/MP C2504ex/MP C3004ex/MP C3504ex/MP C4504ex/MP
C5504ex/MP C6004ex Sorozat
MÜSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő: 25/25/25/25/24/24/24 másodperc
Az első oldal elkészítésének
ideje:

Színes: 7,6/7,5/7,1/7,1/5,7/5,7/4,5
másodperc
Fekete-fehér: 5,4/5,3/4,6/4,6/4/4/3,1
másodperc

Folyamatos nyomtatási
sebesség:

20/25/30/35/45/55/60 lap/perc

Memória: Maximum: 4 GB
Merevlemez: 250/250/250/250/320/320/320 GB
Méretek (Sz x Mé x Ma): ARDF egységgel: 587 x 685 x 913 mm

SPDF-el: 587 x 685 x 963 mm
Súly: ARDF egységgel: 91,5/91,5/95,6/95,6/

97,7/97,7 kg
SPDF-el: 97,2/97,2/101,3/101,3/103,4/
103,4/103,4 kg

Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Többpéldányos másolás: Legfeljebb 999 példány
Felbontás: 600 dpi/4 bit
Zoomolás: 25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6(XL),
PostScript® 3™ emuláció, PDF direct
emuláció
Opció: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, IPDS,
PictBridge, PDF Direct from Adobe®

Nyomtatási felbontás: Maximum: 1 200 x 1 200 dpi
Interfészek: Alapkiépítésben: USB Host I/F,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T
Opció: USB 2.0, Vezeték nélküli LAN
(IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth,
További NIC (2. port), Kétrirányú IEEE
1284/ECP

Windows® környezetek: Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2016

Mac OS környezetek: Macintosh OS X v10.9 or later
UNIX környezetek: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux
Enterprise, IBM® AIX, IBM® System
i5™ HPT, XenDesktop

SZKENNER

Beolvasási sebesség: ARDF (automatikus kétoldalas
dokumentumadagoló):
Max. 80 eredeti/perc
SPDF: Max. 110 (egyoldalas)/
180 (kétoldalas) eredeti/perc

Felbontás: Maximum: 1,200 dpi (Twain)
Eredeti mérete: A3, A4, A5, B4, B5, B6
A csomagban szállított meghajtó
programok:

Network TWAIN

Szkennelés: E-mail, SMB, FTP, URL

FAX

Telefonvonal: PSTN, PBX
Kompatibilitás: ITU-T (CCITT) G3
Felbontás: Alapkiépítésben: 8 x 3,85 vonal/mm,

200 x 100 dpi, 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x
200 dpi
Opció: 8 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400
dpi, 16 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi

Átviteli sebesség: G3: 2 másodperc (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 másodperc (200 x 100 dpi,
MMR)

Modemsebesség: Maximum: 33,6 Kb/s

PAPÍRKEZELÉS

Bemeneti papírkapacitás: Maximum: 2300/2300/4700/4700/4700/
4700/4700 lap

Kimeneti papírkapacitás: Maximum: 1625/1625/1625/1625/3625/
3625/3625 lap

Papírsúly: 60 - 300 g/m²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Maximum: 1700/1700/1700/1700/1850/
1850/1850 W
Készenléti mód: 50,2/50,2/47,3/47,3/
55,1/55,1/55,1 W vagy kevesebb
Készenléti állapot: 0,9/0,9/0,93/0,93/
0,89/0,89/0,89 W
TEC (Tipikus áramfogyasztás): 0,7/0,9/
1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh

OPCIÓK

ADF fogantyú, 1 x 550 lapos papíradagoló, 2 x 550 lapos papíradagoló,
2000 lapos nagy kapacitású adagoló, 1,500 lapos nagy kapacitású oldalsó
adagoló, Papírátvezető egység, 1,000-sheet Hybrid finisher, 3 000 lapos
finiser, Belső finiser, Belső finiser tűzőkapcsocs nélküli tűzővel, 1 000 lapos
füzetkészítő finiser, 2 000 lapos füzetkészítő finiser, Lyukasztó készlet,
Belső eltolásos szortírozó tálca, belső másolattartó tálca, külső kiadó tálca,
Kerekes kiegészítő keret, Gépasztal, Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Genuine Adobe
®PostScript®3™, IPDS egység, Számláló interfész, Fájlformátum
konvertáló, Key counter bracket, Kártyaolvasó tartó, Adatfelülírási
biztonsági egység (Hitelesített verzió), Távoli fax egység, Fax marker, 2.
Super G3 port, Fax memória, Unicode betűtípus csomag SAP-hez, OCR
egység, Beépített okos kártya olvasó tartó, SRA3 egység, XPS közvetlen
nyomtatás, fokozott biztonságú HDD, Billentyűzet konzol, NFC
kártyaolvasó, Banner papírtálca útmutató, G3 Interfész egység, EFI színes
vezérlő, Kibővített USB board, 4GB memória egység

KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás: Fekete: 15 000/15 000/29 500/29 500/
33 000/33 000/33 000 nyomat
Cyan/Magenta/Yellow: 9500/9500/
18 000/18 000/22 500/22 500/22 500
prints
Consumable yield figures are based on
2 p, j 5% coverage on A4

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a helyi viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001
tanúsítás, ISO27001
tanúsítás
A szövegben szereplő márka-
és/vagy terméknevek a
megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei. A termék külső
megjelenése és műszaki
adatai külön értesítés nélkül
megváltoztathatók. Az
aktuális termék színe eltérhet
a prospektusban látottaktól. A
prospektusban látható képek
nem valódi fényképek, ezért
apró részletek eltérhetnek a
látottaktól.
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