
TIPPHETKED:
Võimas: Kiire protsessor, 256 MB RAM mälu ja Gigabit 
võrguliides tagavad ülikiire printimiskiiruse, kuni 40 A4 
lehekülge minutis, ka kõige keerulistemate 

dokumentide töötlemisel. See tähendab, et Sinu produktiivsusel pole 
piire! Sellegipoolest oleme suutnud selle võimsa masina 
komplekteerimisel säilitada ruumisäästlikku disaini, seetõttu on 
võimalik sellele printerile leida oma koht ka kõige suuremas 
ruumikitsikuses.

Läbipaistvus: Tänu kasutajakoodidele on Sul lihtne 
täpselt planeerida ja pilk peal hoida printimiskuludel. 
Võimalik on seadistada kuni 20 kasutajakoodi, et hallata printeri 

üksikkasutajaid või terveid osaondi, et vajaduse korral piirata üldiseid 
printimismahtusid. Hetkest, kui kasutajakoodid on aktiveeritud, saad Sa 
kohe detailse ülevaate kuludest ja meediakasutusest iga printimistöö 
kohta. 

Lihtne kasutada: Mõlemad printerid on varustatud kaherealise 
LCD ekraaniga, mis kuvab lihtsasti mõistetavaid nuppe. See 
teeb süsteemi hõlpsasti kasutatavaks. Näiteks piisab ainult ühest

nupuvajutusest, et vastavalt viia või tuua välja printer vaikse reziimi 
olekust. Enam lihtsam ei saakski olla!

Paindlik: USB pesa, mis on integreeritud printeri 
esipaneelile, lubab Sul printida välja oma dokumendid 
mugavalt otse USB pulgalt. Mudel P-4020DW on varustatud 

ka Wi-Fi liidesega juba standardkomplektis. See lubab Sul teostada 
väljaprinte oma mobiilsest seadmest juhtmevabalt.
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TÕSISELT VÕETAV  KANDIDAAT, 
KES VÕTAB VÄHE RUUMI.

Printer võiks olla väikesemõõduline, kuid samas võimeline tegema suuri tegusid? Ta 
võiks olla lihtsasti käsitletav, aga siiski rohkete lisavõimalustega? Printimine võiks 
toimuda kiiresti, aga taskukohaselt? Kõige selle juures võiks ta olla vaikne? Kõike 
seda suudavad Sulle pakkuda P-4020DN ja P-4020DW A4 mustvalged 
printerid. Need printerid pole ainult uskumatult produktiivsed, nad on ennekõike 
ka väga kompaktsed, mis tähendab, et nende jaoks leiab koha ka kõige 
väiksemas kontoris. Kasutades süsteemi kasutajakoode on Sul olemas ka 
"korrapidaja", kes teab, kes prindib ja kui palju prindib.
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UTAX has been a trade mark for professional office tech-
nology since 1961. As the partner of a German wide dealer 
network and international distribution, we are specialised 
in the distribution and integration of printing, copying and 
multifunctional systems in corporate IT and public sector, 
amongst others. With the MDS solution UTAX smart for 
example, output systems can be controlled regardless of 
the manufacturer and the infrastructure can be optimised 
in line with demands. UTAX recommends the use of origi-
nal UTAX accessories for trouble-free operation of your 
system. For recommended print media refer to the user 
manual. UTAX and the UTAX logo are registered trade 
marks of TA Triumph-Adler GmbH. All other brand names 
referred to are registered trade marks of the respective 
manufacturers. 

UTAX Norderstedt
www.utax.com

UTAX brändi toodete ametlik esindaja Eestis: 
Top Viso OÜ

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

Üldine informatsioon

Tüüp

Funktsioon

Print. tehnoloogia

Print. formaat

Print. kiirus

Esimene leht

Soojenemise aeg

Print. resolutsioon

Halltoonid

Paberisööt

Paberi kaal

Paberiväljastus

Mälu

Protsessor

Üldine informatsioon

Ühendatavus

Printeri keeled

Funktsioonid

Mõõdud/Kaal

272 x 375 x 393 mm (K x L x S) 

ca 14 kg

Keskkond

Toitepinge

Müratase

Ohutus

220/240 V, 50/60 Hz

ca 974 W max, ca 620 W 
trükkimisel, ca 8 W ootel, ca 
0.8 W unerežiimil, voolu 
tarbimine: 1.60 KW h/nädalas

ca 48,8 dB(A) trükkimisel, ootel: 
mõõdetamatu (ISO 7779/9296)

GS/TÜV, CE

Lisad

Paberisööt

Muu

max 2 x PF-1100 (250 lehe 
universaalne paberikassett  
[A6R-A4, 60-163 g/m²])

kaardi tuvastus komplekt (B), 
UG-33 ThinPrint® kit, aluskapp 
nr. 78

* Sõltub operatsioonisüsteemi tingimustest.

Tehnilised tingimused võivad muutuda ilma ette 
teatamata.

Pilt näitab seadet koos lisatarvikutega.

Mudelid P-4020DN ja P-4020DW on toodetud 
vastavuses Energy Star programmiga.

Võrgu protokoll

Oper. süsteemid

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB 
pesa,  SD pesa, Wi-Fi (ainult 
P-4020DW)

TCP/IP, NetBEUI

Windows XP, Vista, Windows 
7/8/8.1/10, Server 2003/2008 
R2/2012 R2, Linux,  Mac ex OS 10.5

PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 
(PostScript 3 ühilduv), 
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM 
Proprinter, Epson LQ-850, PDF 
1.7, XPS, Open XPS

USB otseprint, PDF otseprint, 
meilide printimine, privaatne 
printimine, vaikne režiim (poole 
kiirusega režiim), ribakoodi 
printimine,  Mobile Print (Android/
iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud 
Print, Wi-Fi Direct® (ainult 
P-4020DW)

Voolu tarbimine

Lauapealne printer

Printimine

Laser, mustvalge

max A4

max 40 A4 lehte/min; kahepoolselt 
max 20 A4 lehte/min

6,4 sekundit* 

15 sekundit*

600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi 

256

250 lehe universaalne 
paberikassett (A6R-A4), 100 lehe 
käsisööt (A6R-A4)

Paberikassett 60-163 g/m², 
käsisööt 60-220 g/m², kahepoolselt 
60-163 g/m²

250 A4 lehte

256 MB RAM, max 256 MB RAM 

Cortex-A9 / 800 MHz

Mõõdud

Kaal

www.utax.ee

Kulumaterjalid

Tooner 7 200 A4 lk tooner vastavalt ISO 
19752 
(Starter tooner 3 600 A4 lehte 
vastavalt ISO 19752)




