ÕNN PEITUB VÄIKESTES ASJADES.

Printimine, kopeerimine, skaneerimine ja faksimine - kõik see on teostatav kiirelt ja
efektiivselt, samas suurepärase pildikvaliteedi ja värvidega. Need on mõõtmetelt väiksed,
kuid suure jõudlusega seadmed, mis hõlmavad uusimat tehnoloogiat. Üheks märksõnaks
nende masinate puhul on intuitiivne ja lihtne opereerimine hõlpsasti käsitletavate
nuppudega, mille leiab kergesti seadme P-C2155w MFP LCD-kasutajaliideselt ja
seadme P-C2655w MFP värviliselt puutepaneelilt. Sel viisil pääsedki nende
masinate sisemusse suuri tegusid tegema! Lisaks on võimalik neile ligi pääseda
üle võrgu, üle wifi või USB-ühenduse kaudu. Isegi nutiseadmed sobivad
ideaalselt nende kahe MFP-süsteemiga.

KÕRGHETKED:
Muljetavaldavalt hea: 1200 x 1200 dpi kõrge printimisresolutsioon
tagab
suurepärase
pildikvaliteedi.
Samuti
50-leheline
dokumendisöötja, maksimaalne paberimahutavus kuni 550 lehte,
integreeritud faksisüsteem ja lai valik erinevaid funktsioone tõstavad need
seadmed kõrgelt esile enamike teiste sarnaste süsteemide seast.
Funktsionaalne:
P-C2155w
MFP
ja
P-C2655w
MFP
süsteemidega
oled
iga
ootamatu
olukorra
eest
hästi kindlustatud, kuna isegi kui värviline tooner töö keskel otsa
lõpeb, siis saab töö lõpuni viidud mustvalgelt (kuni 30 lehte) kiirusega 21
(P-C2155w MFP) ja 26 (P-C2655w MFP) A4 lehte/minutis. Seadmed on
võimelised skaneerima kiirusel kuni 30 mustvalget ja 23 värvilist lehte
minutis. Kasulikud funktsioonid nagu "Jäta vahele tühjad lehed" ja "IDkaardi kopeerimine" aitavad säästa paberit ja seeläbi kulusid kokku hoida.
Ja kui Sa vajad kontoris mõnikord natuke rohkem vaikust, siis on Sulle
abiks funktsioon "Vaikne režiim". Selle funktsiooniga töötab seade taustal
üsna märkamatult.

ital
stem

P-C2155w MFP
P-C2655w MFP

kopeerimine / printimine /
skaneerimine / faks
A4

Mobiilne: Tänu standardsele wifi-võimekusele on Sul hõlpsasti
võimalik seadmetele P-C2155w MFP ja P-C2655w MFP ligi pääseda
läbi nutiseadme (mis on samas võrgus), ja seda tänu tasuta "Mobile
Print"
funktsioonile.
Ja
kui
kasutada
privaatse
printimise
funktsiooni, autentimist või mingit muud kasutaja tuvastamist, võid kindel
olla, et kogu välja prinditav informatsioon on turvaliselt kaitstud.

* valikuline

Eriliselt
mugav:
Lihtsasti kasutatav
seadme
P-C2155w
ja
P-C2655w
MFP
värviline
MFP
LCD-paneel
puutetundlik paneel näitavad, kui lihtsasti käsitletavad on
tänapäeva multifunktsionaalsed seadmed.

P-C2155w MFP / P-C2655w MFP
ical

Üldine informatsioon
Tüüp
Funktsioon

Lauapealne
Kopeerimine, printimine,
skaneerimine, faks

Keskkond
Toitepinge
Voolu tarbimine

Print. tehnoloogia Laser, värviline ja mustvalge
Print. formaat

max A4 klaasi pealt

Dokumendisöötja 50 A4 lehte (standard, A6R-A4),
50-160g/m² (automaatne
dokumendisöötja P-C2155w MFP,
dokumendisöötja koos samaaegse
kahepoolse skaneerimisega
P-C2655w MFP)
Kopeerimise/
printimise kiirus

Esimene leht

P-C2155w MFP : max 21 A4 lehte/
min värviliselt ja m/v; kahepoolselt:
max 11 A4 lehte/min värviliselt ja m/
v
P-C2655w MFP: max 26 A4 lehte/min
värviliselt ja m/v; kahepoolselt: max
13 A4 lehte/min värviliselt ja m/v
P-C2155w MFP: värviliselt: 12
sekundit, m/v: 10 sekundit
(koopia)*, värviliselt: 12.5 sekundit,
m/v: 11 sekundit (print)*
P-C2655w MFP: värviliselt: 10
sekundit, m/v: 8 sekundit (koopia)*,
värviliselt: 10.5 sekundit, m/v: 9.5
sekundit (print)*

Soojenemise aeg P-C2155w MFP: 32 sekundit

Halltoonid

256

Paberisööt

250 lehe universaalne paberikassett
(A6R-A4), 50 lehe käsisööt (A6R-A4
[min 70 x 148 mm, max 216 x 356
mm])

Paberi kaal

Universaalne paberikassett 60-163
g/m², käsisööt 60-220 g/m²,
kahepoolselt 60-120 g/m²

Paberiväljastus

150 sheet A4

Mälu

512 MB RAM, 1,536 MB RAM

Järjestikune
kopeerimine

1-999 koopiat

Zuum

25 %-400 % 1 %-se sammuga

Funktsioonid

Puutetundlik ekraan (4.3 inch, ainult
P-C2655w MFP), duplex, töö
reserveerimine, töö programmid,
ID-kaardi koopia, järjestikune
skaneerimine, jäta tühjad lehed
vahele, N-up, vaikne režiim (poole
kiirusega režiim), funktsiooniga
sisselogimine, 20 kasutajakoodi

Mõõdud/ Kaal
Mõõdud

495 x 417 x 429 mm (K x L x S)

Kaal

ca 26 kg

220/240 V, 50/60 Hz

Võrgu protokoll

TCP/IP

ca 1,062/1,085 W (P-C2155w
MFP/P-C2655w MFP) max,
ca 345/375 W (P-C2155w
MFP/P-C2655w MFP) töös, ca 41 W
ootel, ca 1 W unerežiimil, TEC
value: 0.73/1.02 (P-C2155w MFP/PC2655w MFP)

Oper. süsteemid

Windows XP, Vista, Windows
7/8/8.1/10, Server 2003/2008
R2/2012 R2

Funktsioonid

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

Müratase

ca 46.2/47.1 dB(A) (P-C2155w
MFP/P-C2655w MFP) töös, ootel:
mõõdetamatu (ISO 7779/9296)

Ohutus

GS/TÜV, CE

Printimissüsteem

Faksisüsteem
Ühilduvus

Super G3

Originaalformaat max A4
Modemi kiirus

33.6 kbps

Tüüp

Sisse integreeritud

Ülekande kiirus

3 sekundit või vähem kasutades JBIG

Print. formaat

A6R-A4

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)

Print. resolutsioon 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 dpi, 1,200
x 1,200 dpi (vähendatud kiirusel)
Protsessor

Cortex-A9 / 800 MHz

Ühendatavus

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USBpesa, SD pesa, Wi-Fi

Võrgu protokoll

TCP/IP, Net BEUI

Oper. süsteemid

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

Printeri keeled

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

Oper. süsteemid

Windows XP, Vista, Windows
7/8/8.1/10, Server 2003/2008
R2/2012 R2

Funktsioonid

USB otseprint, meilide printimine,
privaatprint**, ribakoodi printimine,
WSD/internet printing, Mobile Print
(Android/iOS)/Apple AirPrint,
Google Cloud Print, Wi-Fi Direct®

Funktsioonid

Network fax driver, automaatne
korduvvalimine, viivitatud ülekanne

P-C2655w MFP: 29 sekundit
Kop. resolutsioon 600 x 600 dpi

Skaneerimissüsteem

Skaneerimissüsteem
Tüüp

CIS värviline ja mustvalge

Formaat

max A4

Kiirus

P-C2155w MFP: Värviliselt: max 23
A4 originaali/min,
m/v: max 30 A4 originaali/min 300
dpi
P-C2655w MFP: Värviliselt: max
23/16 A4 originaali/min (ühe-/
kahepoolselt),
m/v: max 30/24 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, JPEG, XPS, Open XPS, PDF
(1.4/A), krüpteeritud PDF

Ühendatavus

10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Mälu

3.5 MB
Eelsalvestusega
100 numbrit
numbrivalik
Ühe puutega
100 numbrit
numbrivalik
Grupi numbrivalik 20/100 numbrit (P-C2155w MFP/
P-C2655w MFP)

Lisad
Paberisööt

max 1 x PF-5110 (250 250 lehe
universaalne paberikassett [A6RA4, 60-163 g/m²])

Muu

kaardi tuvastus komplekt (B),
UG-33 ThinPrint® kit, aluskapp nr.
77

Kulumaterjalid
Tooner

P-C2155w MFP: 2600 A4 lehte m/v
vastavalt ISO19798, (starter tooner
1200 m/v A4 lehte vastavalt
ISO19798); 2200 A4 lehte värviliselt
vastavalt ISO19798
P-C2655w MFP: 4000 A4 lehte m/v
vastavalt ISO19798, (starter tooner
1200 m/v A4 lehte; 3000 A4 lehte
värviliselt vastavalt ISO19798)

*Sõltub operatsioonisüsteemi tingimustest.
**Lisamälu võimalus.
Tehnilised tingimused võivad muutuda ilma ette
teatamata.
Pilt näitab seadet koos lisatarvikutega.

UTAX Norderstedt
www.utax.com

Mudelid P-C2155w MFP ja P-C2655w MFP on toodetud
vastavuses Energy Star programmiga.
UTAX brändi toodete ametlik esindaja Eestis:
Top Viso OÜ

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

