
KAS OLED UUEKS PÕLVKONNAKS 
VALMIS?

IF IT  WORX,  IT ’S

Tänapäeval ei ühenda nutiseadmed meid mitte lihtsalt meie töökeskkonnaga, vaid lausa kogu 
maailmaga. Nüüd on käes aeg särada sel A4 multifunktsionaalsel värvilisel seadmel, mis jõuab 
Sinuga sammu pidada! 301ci saab hakkama suhtlemisega nii Sinu kohtvõrgus kui ka mobiilsetes 
seadmetes. Aga see pole veel kõik! See seade mõistab, kuidas lihtsustada ja automatiseerida 
muidu keerulisi tööprotsesse ja on samuti sammu võrra eespool, mis puutub keskonnasõbralikku 
elustiili. Ole aegsasti valmis uueks põlvkonnaks.

SILMAPAISTVAMAD OMADUSED:

Hästi varustatud: 301ci-i suur puutetundlik ekraan võimaldab 
seadmega lihtsat opereerimist, mobiilsest seadmest printimist 
ja skaneerimist ning pakub võimalust seadistada mitmeid 
uuenduslikke HyPAS rakendusi.* Kõik see toetab Sinu aja 
efektiivset kasutamist! 

Hästi läbimõeldud:  Välimuselt üsna lihtsa disainiga suudab 
seade 301c muljet avaldada oma 75-lehelise originaalsööturiga 
kiireks skaneerimiseks (kuni 40 lehte/minutis) ja 500-lehelise 
universaalkassetiga (paberile A6R kuni A4 kaaluga kuni 200 
g/m2). See masin pakub aga veel enamat - näiteks 
paberimahutatavust kuni maksimaalselt 3100 lehte ja erinevaid 
lõpetusseadmeid alates klammerdamisest kuni augustamiseni, 
võimaldades samuti väljatrükitavate dokumentide sorteerimist 
või mitmik-väljundsalve kasutamist .

Kindel turvalisus:  Tundlikule informatsioonile pääseb ligi ainult 
õige salasõna sisestamisega või kasutades identifitseerimist 
kaardilugeja*, kiipkaardi* või transponderi abil. Valikute seas 
olev Data Security Kit pakub suurepärast kaitset turvaliselt 
kustutades ja üle kirjutades andmeid nii, et neid ei ole võimalik 
taasluua.

Hästi kohandatav: Lisaks kõrgtehnoloogilistele funktsioonidele 
ja omapärasele tumehallile disainile on 301ci puhul tegemist 
tõeliselt keskkonnasõbraliku masinaga. Seadme madalat 
mürataset on võimalik veelgi vähendada kasutades vaikse 

oma tööle. Samuti on nii toimides seadme energiatarbimine 
tõeliselt madal ja vastab ka kõige rangematele nõuetele! *v
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DIGITAALNE MULTIFUNKTSIONAALNE 
VÄRVILINE SÜSTEEM

301ci
kopeerimine/ printimine/
skaneerimine/ faks
A4



IF IT  WORX,  IT ’S
301ci
TEHNILISED ANDMED

Üldine informatsioon.........................................................
Tüüp 

Keskkond.................................................. Valikuline faksisüsteem (11).........................................................

Funktsioon

Print. tehnoloogia

Originaalformaat

Originaalsöötja

Lauapealne seade

kopeerimine, printimine, 
skaneerimine, valikuline: faks

Laser värviline ja m/v

max A4 klaasi pealt

75 A4 lehte (standard), A6R-A4, 
50-120 g/m² 
(ühepoolselt/kahepoolselt)

max 30 A4 lehte/min, duplex: max 
30 A4 lehte/min värviliselt ja m/v

värviliselt: 7,8 sek, m/v: 6,4 sek 
(koopia)*, värviliselt: 8 sek
m/v: 7 sek (print)*

20 sek*

600 x 600 dpi

256

500 lehe universaalne 
paberikassett (A6R-A4), 100 lehe 
käsisööt [A6R-A4(min 70 x 148 mm, 
max 216 x 356 mm)]

Universaalne paberikassett 60-220 
g/m², käsisööt 60-220 g/m², duplex 
60-220 g/m²

500 A4 lehte

1 GB RAM, (max 2 GB RAM), 32/128 
GB SSD**

1-999 koopiat

25 % - 400 % 1 %-se sammuga

Liigutatav värviline puutetundlik 
ekraan (7 tolli), duplex, töö 
reserveerimine, töö programmid, 
järjestikune skaneerimine, jäta 
tühjad lehed vahele funktsioon, 

sisselogimine, 100 kasutajakoodi

Kop./Print. kiirus

Esimene leht

Soojenemise aeg

Kop. resolutsioon

Halltoonid

Paberisööt

Paberi kaal

Paberiväljastus

Süsteemimälu

Järjestikune
kopeerimine
Zuum

Funktsioonid

Mõõdud/kaal.........................................................

Keskkond.........................................................

Mõõdud

Kaal

736,6 x 550 x 507,5 (K x L x S; koos 
originaalsöötjaga)

ca 49,6 kg (koos originaalsöötjaga)

220/240 V, 50/60 Hz

ca 1, 325 W max, ca 465 töös, ca 80 

value: 1.5 KWh/nädalas

Toitepinge

Voolu tarbimine

Müratase

Ohutus

ca 50,5 dB(A)/ 49,8 dB(A) töös 
(värviliselt/mustvalgelt), ootel: 
mõõdetamatu (ISO 7779/9296)

Printimissüsteem..................................................
Sisse integreeritud

A6R-A4

600 x 600 dpi, max 9,600 x 600 dpi 

pesa (2)

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008

R2/2012 R2/2016, Novell 
Netware**, Linux, Mac ex OS 10.5

printimine, privaatprint, vaikne 

ribakoodi printimine, Mobile Print 
(Android/iOS), Apple AirPrint, 

Tüüp 

Formaat

Resolutsioon

Protsessor

Ühendatavus

Võrgu protokoll

Oper. süsteemid

Printeri keeled

Funktsioonid

Skaneerimissüsteem..................................................

max A4

m/v: max 40/17 A4 originaali/min 
(ühe-/kahepoolselt) 300 dpi, 
värviliselt: max 30/13 A4 
originaali/min (ühe-/kahepoolselt) 
300 dpi

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Foto, tekst, foto/tekst, optimeeritud 

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

Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan 

Tüüp

Formaat

Kiirus

Resolutsioon

Meetod

Faili tüüp

Ühendatavus

Võrgu protokoll

Oper. süsteemid

Funktsioonid

Ühilduvus Super G3

max A4

33.6 kbps

max 400 x 400 dpi

8 MB (3.5MB pildimälu)

200 numbrit

100 numbrit

50 numbrit

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

Network fax driver, automaatne 
kordusvalimine, viivitatud ülekanne

Orig. formaat

Modemi kiirus

Ülekande kiirus

Pakkimismeetod

Resolutsioon

Mälu

Eelsalvestusega
numbrivalik

Ühe puutega
numbrivalik

Grupi numbrivalik

Oper. süsteemid

Funktsioonid

Lisad.........................................................

Paberisööt

DF-5100 lõpetusseade (mahutavus: 
300 A4 lehte, klammerdamine  max 

mitmiksahtel (500 lehte + 5 x 100 A4 
lehte; ei saa kombineerida 

PF-5120 (1 x 500 lehe 
universaalkassett (A6R-A4)), 
PF-5130 (2 x 500 lehe 
universaalkassetti (A6R-A4)), 
PF-5140 (2000 lehe suure 
mahutavusega sahtel (A4); 1 x 
PF-5120 on nõutud, et saaks lisada 
PF-5130 või PF-5140!

tuvastus komplekt (B), kaardilugeja 
® kit, 

IB-51 WLAN kaart, HD-6 SSD (32 

dokumendisahtel, aluskapp nr. 74 
(kõrge), aluskapp nr. 75 (madal)

Lõpetusseade

Muu

*Sõltub operatsioonisüsteemi tingimustest.

**valikuline

HyPAS funktsiooni avamiseks on vajalik lisamälu.

teatamata.

Pilt näitab seadet koos lisatarvikutega.

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, 

smart for example, output systems can be controlled  
regardless of the manufacturer and the infrastructure can 

of your system. For recommended print media refer to the 

referred to are registered trade marks of the  respective 
manufacturers. 

www.utax.com
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