MEESKONNALIIGE,
KELLE PUUDUMIST SA MÄRKAKSID.
Lubage tutvustada meie meeskonna kõige uuemat liiget - see on kompaktne A3 värviline PC2480i MFP süsteem! Mida see seade oskab? Eelkõige on ta suure töövõimega,
lihtsasti käsitletav, kompaktne ja diskreetne. Samas teeb tööd efektiivselt ja on
lõputult kohanemisvõimeline. Seade on hästi kokku pandud ja valmis tegema kõike, olgu selleks
näiteks tundliku informatsiooni säilitamine, P-C2480i MFP annab salajast teavet
kätte vaid alles peale kasutaja tuvastamist. See masin on tõeline võlur, kui asi
puudutab printimist, skaneerimist, kopeerimist või isegi faksimist* - ja ta on alati kohal, et
Sinu käsklusi täita!

KÕRGHETKED:
Erakordselt kiire: P-C2480i MFP prindib ja skaneerib 24
A4 lehte minutis värviliselt ja mustvalgelt. Esimene leht on
trükitud ja valmis peale ca 10 sekundit. Seade on ka ülimalt
efektiivne - võimeline skaneerima kuni 50 lehte minutis. Kui
eelistad siiski kiirusele kvaliteeti, on Sul võimalik printida ekstra
terava resolutsiooniga 1200 x 1200 dpi.
Väga mobiilne: Tasuta Mobile Print äpp lubab Sul lihtsasti
seadmele ligi pääseda otse oma nutitelefonist või
tahvelarvutist ning printida ja skaneerida nö. käigu pealt.
Läbi Wi-Fi Direct* funktsiooni on võimalik igal hetkel ühendada
seadmega
kuni
kolm
kasutajat.
Sul
on
võimalik
kasutada ka NFC
(near-field communication),
et
luua
ühendus MFP ja oma
mobiilse seadme
vahel.
See
annab
Sulle võimaluse tunda tõelist sõltumatuse tunnet!

DIGITAALNE MULTIFUNKTSIONAALNE
VÄRVILINE SÜSTEEM

P-C2480i MFP
kopeerimine / printimine /
skaneerimine / faks
A3

Väga
paindlik:
Oma
3
x
500-lehelise
universaalse paberikasseti* ja100-lehelise käsisööduga,
suudab P-C2480i MFP töödelda erineva formaadiga (A6
kuni A3) ja kaaluga (60 kuni
256 g/m2) paberit. See tagab
selle, et oled alati hästi ette valmistunud ükskõik milliseks
ülesandeks.
Lisaks
sellele
garanteerib
sisseehitatud
töödeeraldaja, et kõik dokumendid
on käepäraselt
ja
selgelt ära sorteeritud väljundsalves kohe kui väljatrükk on
teostatud.

* valikuline

Ülimalt
intelligentne:
Seadme
P-C2480i
MFP intelligentsed funktsioonid aitavad Sind igal
sammul. Üheks näiteks on "jäta vahele tühjad lehed"
funktsioon, mis jätab automaatselt välja tühjad lehed
kopeerimisel ja skaneerimisel, säästes Sind seeläbi käsitsi
sorteerimise
vajadusest.
Teine
näide
on
ID-kaardi
kopeerimise funktsioon, mis võimaldab printida kahepoolselt
väikeseformaadilisi dokumente nagu näiteks ID-kaart ja
juhiload. Võimalik on installida ka selliseid rakendusi nagu
Scan2OCR (et luua tekstituvastusega skaneeritud dokumente),
follow-me printing või arhiveerimislahendusi, kõike seda
tänu integreeritud HyPAS liidesele.

P-C2480i MFP
TEHNILISED ANDMED
Üldine informatsioon

Printimissüsteem

Valikuline faksisüsteem (13)

Tüüp

Lauapealne seade

Tüüp

Sisse integreeritud

Ühilduvus

Super G3

Funktsioon

Kopeerimine, printimine,
skaneerimine, valikuline: faks

Print. formaat

A6R-A3

Orig. formaat

max A3

Print. resolutsioon 600 x 600 dpi, max 1,200 x 1,200 dpi
(vähendatud kiirusel)

Modemi kiirus

33.6 kbps

Protsessor

ARM Cortex-A9 Dual Core/1.2 GHz

Ülekande kiirus

3 sek või vähem kasutades JBIG

Ühendatavus

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB
pesa (2), NFC, Wi-Fi**

Pakkimismeetod

JBIG, MMR, MR, MH

Resolutsioon

Standard (200 x 100 dpi), fine (200
x 200 dpi), super fine (200 x 400
dpi), ultra fine (400 x 400 dpi)

Mälu
Eelsalvestusega
numbrivalik
Ühe puutega
numbrivalik

16 MB (max 12 MB pildimälu)

Print. tehnoloogia Laser, värviline ja mustvalge
Originaalformaat

max A3 klaasi pealt

Originaalsöötja

50 A4 lehte (standard), min 140 x
182 mm, max 297 x 432 mm, 45-160
g/m² (ühepoolselt), 50-120 g/m²
(kahepoolselt)

Kop. kiirus

max 24 A4 lehte/min ja max 12 A3
lehte/min värviliselt ja m/v

Esimene leht
(kop./print.)

9.8 sekundit värviliselt ja 7.6
sekundit m/v (kop.)*, 10.2 sekundit
värviliselt ja 7.5 sekundit m/v
(print.)*

Võrgu protokoll

TCP/IP, Net BEUI

Oper. süsteemid

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008
R2/2012 R2/2016, Novell
NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.5

Printeri keeled
Funktsioonid

Soojenemise aeg 30 sekundit
Kop. resolutsioon 600 x 600 dpi
Halltoonid

256

Paberisööt

500 lehe universaalne paberikassett
(A5R-A3), 100 lehe käsisööt (A6R-A3)

Paberi kaal

Universaalne paberikassett 60-256

CIS värviline ja mustvalge

g/m², käsisööt 60-256 g/m²,

max A3

kahepoolselt 60-220 g/m²

Kiirus

m/v: max 50/16 A4 originaali/min
(ühe-/kahepoolselt)
300
dpi,
värviliselt: max 50/16 A4 originaali/
min (ühe-/kahepoolselt) 300 dpi

Resolutsioon

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Meetod

Foto, tekst, foto/tekst, optimeeritud
OCR

Faili tüüp

TIFF, PDF, XPS, OpenXPS,
krüpteeritud PDF, JPEG

Ühendatavus

10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Võrgu protokoll

TCP/IP

Oper. süsteemid

Windows 7/8/8.1/10, Server
2008 R2/2012 R2/2016

Süsteemimälu

1536 MB RAM, max 3072 GB RAM,
32/128 GB SSD**

30 A4 lehte (standard)

1-999 koopiat
25%- 400% 1%-se sammuga
Värviline puutetundlik ekraan (4,3
tolli), duplex, otseprint/
skaneerimine USB-lt/-le, töö
reserveerimine, N-up, otseteed, 100
kasutajakoodi, jm.

Funktsioonid

Mõõdud/Kaal
Mõõdud

753 x 590 x 590 mm (K x L x S)

Kaal

ca 76 kg

Scan to SMB, scan to e-mail, scan
to FTP, scan to USB, TWAIN scan,
WIA scan, SMTP tuvastus, LDAP

200 numbrit
100 numbrit

Grupi numbrivalik 50 numbrit
Oper. süsteemid

Windows 7/8/8.1/10, Server
2008 R2/2012 R2/2016

Funktsioonid

Network fax driver, automaatne
korduvvalimine, viivitatud
ülekanne

Skaneerimissüsteem
Formaat

250 A4 lehte

Funktsioonid

Colour Optimiser, USB otseprint,
PDF/XPS otseprint, meilide
printimine, privaatprint, ribakoodi
printimine, Mobile Print (Android/
iOS), Apple AirPrint, Google Cloud
Print. Wi-Fi**

Tüüp

Paberiväljastus
Töödeeraldaja

Järjestikune
kopeerimine
Zuum

PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3
(PostScript 3 ühilduv), PRESCRIBE
IIc, PDF 1.7, XPS

Lisad
Paberisööt

PF-470 (max 1 x 500 lehe
universaalne paberikassett (A5RA3)), PF-471 (max 2 x 500 lehe
universaalne paberikassett (A5RA3))

Muu

Data Security Kit (E), kaardi
tuvastus komplekt(B), UG-33
ThinPrint® kit, IB-50 Gigabit
Ethernet card, IB-36 või IB-51 wifi
kaart, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD
(128 GB), aluskapp nr. 62

Kulumaterjalid
Tooner

12 000 A4 lehte m/v vastavalt
ISO19752, (starter tooner 3000 m/v
A4 lehte vastavalt ISO19752);
6000 A4 lehte värviliselt vastavalt
ISO19798 (starter tooner 1500 A4
lehte värviliselt vastavalt ISO19798

Keskkond
220/240 V, 50 Hz

Voolu tarbimine

ca 850 W max, ca 550 W töös, ca 70
W ootel, ca 0,5 W unerežiimil, TEC
value: 1.0 KWh/nädalas

Müratase

Ohutus

ca 48.3 dB(A)/47.3 dB(A) töös
(värviliselt /mustvalgelt), ca 30.8
dB(A) ootel (ISO 7779/9296)
GS/TÜV, CE

UTAX has been a trade mark for professional office
technology 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 original 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

*Sõltub operatsioonisüsteemi tingimustest.
**valikuline
HyPAS funktsiooni avamiseks on vajalik lisamälu.
Tehnilised tingimused võivad muutuda ilma ette
teatamata.
Pilt näitab seadet koos lisatarvikutega.
Mudel P-C2480i MFP on toodetud vastavuses Energy
Star programmiga.
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