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Max. formát originálu do formátu A4

Nastavení osvitu skeneru foto, text, foto & text, OCR

Rychlost skeneru max. 18 originálù A4/min.

Typy souborù TIFF (èb), PDFa JPG (barevnì)

Rozhraní 10/100 BaseTX

Protokol TCP/IP

Tisková kompatibilita Windows 98 SE, ME, NT 4.0, 

Windows 2000, XP

volitelné pøíslušenství - sí�ový fax

Rychlost modemu 33,6 kB/s

Pøenosová rychlost 3 sekundy nebo ménì s kompresí JBIG

Max. formát originálu do formátu A4

Rozlišení Normal 200 x 100 dpi
Fine 200 x 200 dpi
Ultra fine 400 x 400 dpi

Metody komprese JBIG, MMR, MR, MH 

Adresáø 100 èísel (20 skupin)

Pamì� faxu 6 MB

Funkce a režimy možnost faxování po síti, opakování 
volání, naèasování odesílání, potvrzení

Operaèní systém Windows 98 SE, ME, NT 4.0, 

Typ stolní kopírovací stroj

Funkce kopírování, skener, s pøíslušenstvím i fax

Proces kopírování laserový elektrostatický

Typ originálu jednotlivé listy, knižní originály, trojrozmìrné objekty max. A4

1. kopie 9,5 sekund*, 20 sekund

Rozlišení 600 x 600 dpi

Úrovnì šedé 256 úrovní

Zásobník papíru 1 x univerzální kazeta na 250 listù papíru formátu A5R - A4
ruèní podavaè na 50 listù papíru formátu A6 - A3

Hmotnost papíru 60 - 80 g/  z kazet, z ruèního podavaèe od 60 - 160 g/

Pamìt pro kopírování 96 MB, max. 320 MB

Vícenásobné kopírování 1 - 999 kopií

Zoom 25% - 200% v krocích po 1%

Funkce a režimy úsporný režim, režim pøerušení kopírování, skenuje jednou - 
tiskne vícenásobnì, elektronické tøídìní, 2 v 1 a 4 v 1,
rezervace úlohy

rozmìry a hmotnost

Rozmìry (Š x H x V) 496 x 421 x 385 mm

Hmotnost 14,5 kg

volitelné pøíslušenství

Podavaè originálù automatický podavaè originálù na 50 listù - DP 410

Zásobník papíru max. 1 kazeta na 250 listù PF 17

Další pøíslušenství stolek pod stroj
faxový modul 

sí�ová tiskárna

Typ laserová tiskárna integrovaná ve stroji

Rychlost tisku 18 výtiskù A4/min.

Rozlišení 600 x 600 dpi

Procesor Power PC 750CXr/300 Mhz

Rozhraní IEEE 1284, 10/100 base TX, USB 2.0

Protokol TCP/IP, UNIX, NetBEUI, Apple Talk

Tisková kompatibilita Windows 98 SE, ME, NT 4.0, Windows 2000, XP, 
Mac OS 9.1, Mac OS 10

Tiskový jazyk PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s PC level 3)

Funkce pøímý tisk souborù PDF, tisk z e-mailu

sí�ový skener

Typ skeneru èernobílý a barevný skener

Rozlišení 600 x 600 dpi

Možnosti skeneru skenuje do PC i do mailu,
network TWAIN - scan (pouze pøes USB 2.0)
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FUNKÈNOST V KVARTETU!

Kopírování, tisk, skenování a faxování v jednom, to je digitální 
multifunkèní kopírovací systém UTAX CD 1018. Svým výkono-
vým spektrem Vás pøesvìdèí hned napoprvé, pøestože je vel-
mi nenároèný na místo. Tento multifunkèní stroj nepotøebuje 

2tolik místa jako 4 pøístroje, staèí mu pouhých 0,21 m . Kopíruje 
rychlostí 18 stran/min. ve vysoké kvalitì 1.200 DPI. První výtisk 
je vyhotoven již za pouhých 8,8 sek. a první kopie po 10 se-
kundách. Vyspìlý skenovací systém Vám umožòuje skenovat 
jak èernobílé, tak i barevné pøedlohy ve vysoké kvalitì. 
Všechny dokumenty mùžete pak jedním dotykem tlaèítka 
odeslat jako pøílohu e-mailu. Podle potøeby mùžete stroj      
CD 1018 pøemìnit na fax, který bude Vaše faxy odesílat        
za pouhé 3 sekundy díky kompresi JBIG a rychlosti modemu 
33,6 kB/s.

I v otázce pamìti je tento stroj malý obr, podle potøeby umož-
òuje kopírování, tisk i skenování se spoleènou standardní pa-
mìtí 96 MB. Odpovídajícím zpùsobem se dá pamì� volitelnì 
rozšíøit až na 320 MB, což je kapacita na cca 250 stran.

Snadná obsluha a uživatelský komfort je zásadní. Díky para-
lelnímu rozhraní, sí�ové kartì a USB 2.0 je pøipojení do Vaší 
PC sítì velmi jednoduché. Digitální funkce jako jedno skeno-
vání a vícenásobné kopírování, elektronické tøídìní a nekom-
plikovaná rezervace úloh Vám ušetøí drahocenný èas pøi ru-
tinních pracích. S kapacitou papíru 300 listù rozšíøitelnou      
na 550 listù je CD 1018 vybaven také pro objemné kopírování 
a nároènìjší tiskové úlohy. Tento multifunkèní stroj se skvìle 
uplatní v ma-lých pracovních skupinách i kanceláøských 
týmech èi domácí kanceláøi.

technická data
CD 1018

Stroj UTAX CD 1018 je vyroben podle požadavkù programu 
ENERGY STAR, americké agentury pro životní prostøedí.
Technické zmìny vyhrazeny.
UTAX doporuèuje používat pouze originální pøíslušenství 
a spotøební materiál pro bezproblémový chod Vašeho stroje.
*V závislosti na operaèním cyklu.

Váš UTAX dealer
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