TECHNICKÉ
PARAMETRY
KOPÍRKA
Kopírovací proces:
Rychlost kopírování:

elektrofotografický tisk
černobíle:
30/40 stran za minutu
barevně:
30/40 stran za minutu
Nastavení počtu kopií: 1 - 999
Zahřívací čas:
50/60 s
Čas první kopie:
černobíle:
10 s
barevně:
15 s
Zoom:
25 – 400 % (po 1 %)
Kapacita paměti:
standardně:
1,5 GB + 160 GB HDD
Kapacita papíru:
standardně:
zásobníky 550 listů
		
boční zásobník 100 listů
maximum:
2 300 listů
ARDF:
50 listů
Výstupní kapacita:
standard: 500 listů (verze SR 250 listů)
max.:
650 listů (verze SR 300 listů)
Formát papíru:
zásobníky A4
boční zásobník (216 x 600 mm)
Gramáž papíru:
zásobníky papíru:
52 – 220 g/m2
boční zásobník:
52 – 256 g/m2
duplex:
60 – 163 g/m2
Rozměry (šxdxv):
550 x 570 x 710 mm
Hmotnost:
80 kg (verze SR 85 kg)
Napájení:
220 – 240 V, 50/60 Hz
Příkon:
provoz:
max. 1,65 kW

SKENER
Rychlost skenování:

černobíle:
30 stran za minutu
barevně:
30 stran za minutu
Rozlišení:
standard 100 - 600 dpi
přednastavení 200 dpi
Formát originálu:
A5 – A4
Výstupní formát:
PDF/JPEG/TIFF
Ovladače:
síťový, TWAIN
Skenování do e-mailu: SMTP autentizace,
POP před SMTP
Max. počet adresátů: 500 na jednu operaci
Max. kapacita adresáře:2 000
Adresář:
přes LDAP nebo lokálně na HDD
Skenování do složek: SMB, FTP, NCP
Cíle:
max. 100 složek na jednu úlohu
FAX (volitelné)
Obvod:
Kompatibilita:
Modemová rychlost:
Rozlišení:
Metody komprese:
Rychlost skenování:
Zálohování paměti:

PSTN, PBX
ITU-T G3
max. 33,6 kbps
Max. 400x400 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
0,8 s (200 x 100 dpi A4 SEF)
1 hod.

TISKÁRNA
Procesor:
Rychlost tisku:

Celeron M 1 GHz
černobíle:
30/40 stran za minutu
barevně:
30/40 stran za minutu
Tiskové jazyky:
standardně:
PCL5c, PCL6,
		Adobe ® PostScript ® 3™, XPS
Rozlišení:
600 x 600 (1, 2, 4 bit)
1 200 x 1 200 dpi (1 bit)
Kapacita paměti:
standardně:
1,5 GB + 160 GB HDD
Rozhraní:
standardně:
USB 2.0 (Typ A, B)
		
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
volitelně:
WiFi IEEE 802.11a/g
		
1000Base-TX Ethernet
Síťové protokoly:
TCP/IP (v4, v6), Bonjour
Podporovaná prostředí: PCL5c, PCL6:
Windows® 2000/XP
Vista/7/Server 2003
Server 2008/Server 2008R2,
Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0,
Presentation Server4.0/4.5,
Citrix XenApp5.0
Adobe® PostScript ® 3™:
Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008/Server 2008R2
Citrix Metaframe XP/Presentation
Server3.0, Presentation Server4.0/4.5,
Citrix XenApp5.0,
Macintosh OS 10.2x/10.4.x/10.5x
XPS:
Windows® Vista/7/Server 2008/
Server 2008R2

Kompaktní
a ekonomické
multifunkční zařízení

SOFTWARE
•
•
•
•
•

SmartDeviceMonitor™
Remote Communication Gate S Pro™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite
App2me

PŘÍSLUŠENSTVÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zásobník papíru 1 x 550 listů
Zásobník papíru 2 x 550 listů
Vnitřní odkladač kopií (nelze pro verze SR)
Boční odkladač kopií
Faxový modul
Paměť faxu
Modul ochrany pro kopírování
Šifrovací modul dat HDD
Jednotka bezpečného přepisu dat
Rozhraní klíč. počítadla
Konvertor formátu souborů
Bezdrátové připojení IEEE 802.11a/g
Karta Ethernet 1000Base-TX

Všechny značky a názvy produktů
jsou obchodními značkami jejich
právoplatných vlastníků.

LUSICO - oficiální obchodní a servisní zástupce firmy
Gestetner v ČR

Firma Gestetner potvrzuje, že tento
produkt splňuje stanovy Energy
Star pro hospodárnost s elektrickou
energií. Firmě Gestetner byl přidělen
certifikát ISO 9001, což je mezinárodní standard pro systém řízení
kvality ve výrobě.
Specifikace a vzhled produktu jsou
předmětem změny bez předchozího
upozornění. Barva skutečného
produktu se může lišit od vyobrazení
v prospektu.

Ušetřete prostor, energii a náklady
Aficio™ MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR jsou produktivní, uživatelsky přívětivá zařízení, která
jsou přesně tím co vaše kancelář potřebuje. Tato kompaktní barevná multifunkční zařízení kopírují, tisknou,

Udržujte nízké náklady

skenují i faxují efektivně a ve vysoké rychlosti s automatickým duplexním tiskem ve standardní konfiguraci.

Díky nízkým celkovým nákladům na vlastnictví,
budou Aficio ™ MP C300/MP C300SR/
MP C400/MP C400SR šetřit peníze. Jejich
technologie rychlého startu jim umožní
maximálně využít energeticky úsporný režim.
Výsledkem je, že je jejich spotřeba energie
pozoruhodně nízká. Náklady na papír jsou
sníženy díky vestavěné duplexní jednotce.

MP C300SR/MP C400SR je navíc vybaveno interním finišerem, který umí dokumenty automaticky sešít.
Pro maximální uživatelský komfort může být velký barevný dotykový displej nakloněn tak, aby byl pro
uživatele co nejlépe viditelný. Tato zařízení lze hladce integrovat do vaší stávající sítě a obratem tak získáte
zařízení s nízkými náklady na vlastnictví díky technologii Quick Start a nízké spotřebě energie.

• Tisk z USB paměti nebo SD karty
• Výborná produktivita: 30/40 stran za minutu

Snadná obsluha

• Vysoce přizpůsobitelné přes App2Me a Gestetner Widgety

Aficio ™ MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR byly navrženy
s přihlédnutím k uživatelskému pohodlí. Lehké a přesto robustní
zásobníky papíru jdou velmi snadno otevřít i zavřít. Ovládací panel
může být nakloněn, aby byl lépe čitelný. Velký barevný dotykový display
má graficky příjemné uživatelské rozhraní. Tisk úloh se změněným
nastavením (např. počet kopií, čb/barevně, simplex/duplex apod.) lze
provést snadno a rychle také za pomocí počítače.

• Uživatelsky přívětivé ovládání
• Nízké celkové náklady na vlastnictví

Zvyšte tempo
50 a 60 sekund. To je vše, co potřebují Aficio ™ MP C300/MP
C300SR/MP C400/MP C400SR , aby byly připraveny k použití.
Barevné i černobílé výtisky jsou vytištěny stejnou rychlostí 30 (MP
C300/MP C300SR) a 40 (MP C400/MP C400SR) stran za minutu.
S maximální kapacitou papíru 2 300 listů si můžete vychutnat dlouhý a nerušený provoz.

Zabezpečený pracovní postup

Zlepšete své pracovní postupy
Distribuujte dokumenty rychle díky
skenování do e-mailu, FTP, SMB, URL nebo
NCP. Není potřeba přecházet k počítači:
můžete tisknout přímo z USB paměti nebo
SD karty. Fax, e-mail, skenování do
složky a USB, to vše v jedné akci.

Přizpůsobte si své zařízení
Aficio ™ MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR obsahují ve
standardní výbavě předinstalovanou softwarovou aplikaci App2Me.
App2Me pracuje s widgety (zkratka window gadget), čili malými
aplikacemi, které umožňují mobilnímu uživateli personalizovat své
interakce se zařízením. Tyto „Widgety“ jsou automaticky detekovány
každým zařízením disponujícím App2Me, a to v okamžiku jakmile
jsou nainstalovány na PC, notebook nebo kompatibilní smart phone.
Jsou zobrazeny přímo na displeji zařízení a poskytují rychlý přístup
k nejnovějším nástrojům a aplikacím.

550 listů

550 listů

550 listů

550 listů

Účinek kontroly: požaduje ověření, zablokuje nebo pozdrží tisky, dokud
není zadáno heslo. Zabezpečené kopírování dat: maska textu nebo zákaz
používání některých funkcí pomocí volitelné jednotky pro bezpečné
kopírování dat. Pečlivě kontrolujte používání barev vhodným nastavením
a správou tiskových výstupů pro jednotlivé uživatele i skupiny pomocí
povolených limitů tisku.

Přátelský k životnímu prostředí
V Gestetneru se vám snažíme pomoci snížit dopad
na životní prostředí, jakož i snížit celkové náklady
na vlastnictví (TCO). Aficio ™ MP C300/MP
C300SR/MP C400/MP C400SR má ekologicky
šetrné a úsporné funkce, jako je rychlý
oboustranný tisk a kopírování, velmi nízkou
spotřebu energie v režimu spánku, zvýšenou
kapacitu tonerů a nízkou TEC (typická spotřeba
elektrické energie). Produkty Gestetner
standardně splňují normy Energy Star.

