
DIGITÁLNÍ KOPÍROVACÍ SYSTÉM



OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ!

CD 1060 - NEJVYŠŠÍ KVALITA,

CD 1060 je ideální partner vašeho týmu do kanceláøe pro rozsáhlé kopírovací 
práce. Nová konstrukce CD 1060 se honosí rekordní rychlostí 60 kopií za minutu. 
Kdekoli potøebujete spolehlivost, efektivitu, výkonnost a optimální produktivitu 
z objemných kopírovacích úloh vedoucích do menších kopírovacích center, 
tento digitální kopírovací stroj pro vìtší a velké úlohy je Vám ihned 
k dispozici. Inovovaný automatický podavaè bez potøeby obracení 
originálù skenuje obì strany originálù. Jestli potøebujete tisknout 
po síti, skenovat èi vytvoøit brožuru, CD 1060 je vysoce perspektivní 
stroj, který je vhodný pøesnì do Vaší kanceláøe.

CD 1060 je ihned pøipraven k práci rychlostí 60 vysoce kvalitních kopií za minutu. Zahøívací 
doba je menší než 30 sekund, zkrátka CD 1060 je vždy pøilpraven, šetøí Váš drahocenný 
èas po celou dobu pracovního dne. Tato rychlost kopírovacího stroje je velmi impozantní, 
již po bezvýznamných 3,6 sekundách máte v ruce první kopii, dovolující Vám pokraèovat 
v dùležitìjší práci.

PØESNÁ KOMBINACE ROVNAJÍCÍ SE VYSOKÉ EFEKTIVITÌ



SKENUJE OBOUSTRANNÌ SOUÈASNÌ!

Oboustranné kopírování je jednoduché, protože všechny oboustranné úlohy 
jsou pro CD 1060 dìtskou hrou. Nejnovìjší technologií oboustranného 
skenování je souèasné skenování oboustranného originálu. Díky této rychlosti
a efektivitì duplexní jednotky dosahující 90% jednostranného kopírování, 
mùžete ušetøit hned dvakrát a s polovinou použitého papíru!

PROSÍM SEDNÌTE SI!

S CD 1060 jde všechno naprosto jednodušeji. Díky dobøe vyvinutému podavaèi dokumentù 
s kapacitou dokonce 200 originálù je skenování objemnìjších úloh velice pohodlné.
Od teï už nebudete muset tak dlouho èekat.
Se standardní kapacitou 4.100 listù papíru rozšiøitelnou až na 8.100 listù, zpracuje CD 1060 
velice lehce objemné kopírovací práce.



PØÁTELSKÝ KE SVÉMU OKOLÍ I K VAŠEMU ROZPOÈTU 

KOPÍROVACÍ STROJ, KTERÝ UMÍ DALEKO 
VÍC NEŽ JEN KOPÍROVAT

S printing systémem zaruèuje CD 1060 impozantní výkonnost
 jako sí�ová tiskárna s rychlostí 60 výtiskù za minutu ve špièkové kvalitì a rozlišení 
1.200 dpi. Procesor PC-CPU / 600 MHz a velká pamì� si poradí i s tìžkými úkoly 
Vaší kanceláøe. Když budete potøebovat skenovat, skenovací systém mùže být 
jednoduše instalován a získáte výkonný multifunkèní systém. Dokumenty mùžete 
pøevést do digitální podoby rychlostí 80 stran za minutu.
S funkcí „skenuje do e-mailu“ a „skenuje do PC“ mùžete jednoduše posílat 
dokumenty ve Vaší PC síti.

TAK DOBRÝ, ŽE NEBUDETE CHTÍT SKONÈIT

CD 1060 bez námahy pøebírá všechny Vaše rutinní práce, které mohou nastat, 
jako je dìrování, falcování èi šití. 
S finišerem na 3.000 listù a jeho dalším modulárním možnostem, mùžete 
udìlat profesionální brožuru, takøka v sekundì. Díky pøíslušenství „Multi-tray“ 
umí tento kopírovací stroj velmi efektivnì roztøídit výtisky od nìkolika uživatelù. 
Díky CD 1060 nebudete muset své dokumenty nikdy hledat!

Konstruovaný pro ideální pomìr výkon/cena ihned od zaèátku: specifické komponenty jako je amorfní
silikonový válec jsou vyrábìny s dlouhou životností. Díky tomu je CD 1060 šampión v otázce rentability a efektivity.
Tento robustní kanceláøský profesionál exceluje, když pøijde na jeho okolí. Je velice šetrný na spotøební materiál.
Je to jednokomponentový systém, díky kterému nebudete muset nikdy mìnit developer.



SNOVÉ ROZLOŽENÍ PRÁCE

Celá paleta dobøe navržených funkcí zmìní kopírovací 
stroj CD 1060 na plnohodnotného správce dokumentù. 
S optimálním rozložením prací, 1.000 uživatelských kódù, funkcí 
elektronického tøídìní a  funkcí jedenkrát skenuje,  vícekrát tiskne, 
se nastavení kopírovacího stroje CD 1060 stane pouhou rutinou.

MALÉ DETAILY TVOØÍ
VELKÝ CELEK.

Dobrý vzhled Vás strhne s sebou. 
Pøedevším musí být technologie pro uživatele 

snadno ovladatelná a ne naopak! To Vám garantuje kopírovací stroj CD 1060.     
Pøi položení originálu na kopírovací sklo je podavaè zvednut pod úhlem 30° a 
výška stroje je tak max. 1,32 m. Díky nastavitelnému úhlu dotykového displeje 
komunikujícím v èeském jazyce jsou každému komfortnì pøístupné všechny 
funkce CD 1060 a tím je stroj jednoduše ovladatelný i z pojízdného køesla.



                                  VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ - SÍ�OVÁ  TISKÁRNA 

Typ laserová tiskárna mùže být integrovaná ve stroji

Formát média A3 - A6R, min. 70 x 147 mm, max. 297 x 432

Rychlost tisku 60 výtiskù A4/min

Rozlišení tisku 600 x 600 dpi (1.200 dpi  s interpolací)

Procesor Power PC 750/600 Mhz

Pamì� pro tisk 64 MB max. 576 MB - 2 volné sloty

Rozhraní IEEE 1284 paralelní, USB 2.0, 10/100 Base TX

Sí�ové protokoly TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, Ether Talk

Kompatibilita Windows 2000, Win XP, Server 2003, Novell 

NetWare, Linux, Mac ex OS 9,2

Tiskový jazyk PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s Post Script 3), KCGL, 

PRESCRIBE lie, Line printer, Diablo 630, IBM 

Proprinter C24E, Epson LQ-850

Funkce pøímý tisk souborù PDF, tisk z e-mailu

Typ konzolový kopírovací str j o

Fun ce kopírování, s pøíslušenstv m tiskár a i skenerk í n

Proces kopíro ání laserový v

Formát originálu jednotlivé l sty, knižní orig n ly, trojr mìrné objekty max. A3i i á oz

1. opie zah ívací doba 3,6 ekund / 30 sekundk / ø  s *

Rozl šení kopí ová í 600 x 600 dpi 1.8 0 x 600 s interpolac )i r n  ( 0 í

Úrovnì šedé 256 úrovní

Zásobník p píru 2 x univerzální kazeta na 500 l stù (A5R - A4),a i

2 x .50  velkokapacitn  ka a (A4),1 0 í zet  

ruèní podavaè na 00 lis ù papí u ( 3 - A6) 1 t r A  

Hm tn t pa íru 60 - 160 g/  z univ r álních k zet  z ru níh podavaèo os p e z a , è o e 

od 60 - 200 g ,p o duple ní je no ku od 60 - 105 g/m2/ r x d t   

P mìt pro kopírování 128 MB a 40 GB pevný diska  

ícen s né kopírování  - 9 999 kopiíV á ob  1 .

Zoom 5% - 00% kr ích po %2 4 v oc 1

Funkce a režimy nastavitelný úhel do ykového d spleje, .00  uživatelských t i 1 0

kódù, skenuj jednou - tis ne vícenásobnì ( opírování e k  k

z p mìti), rotaèní kopírování, rotaèní tøídì í, tvorba rajù,a n ok

elektron cké tøídìní, fun ce brožury  funkce p ti ku a d lší...i k , od s a

ROZMÌR  A HMOT STY  NO

ozmìry (Š x H x V) 1.185 x 680 x 83 mR  7 m

Hmot ost 195 kn g

ŽIVOT  PROSTØEDÍNÍ

Napájení 220/240V,50/6 Hz0

Spotøeba 1.4 8 W pøi kopírování6

412 W v kl dovém režimui

26 W v režim  pánku u s

0 W v režimu off1  

Úr eò hluku 75 dB(A) pøi kopírováníov  

5  dB A  v klidovém režimu8 ( )

Certif káty GS/T V, CE, Energy stari Ü

2m

2
m

technická data
CD 1060

VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ - SÍ�OVÝ SKENER

Typ skeneru èernobílý skener CCD

Max. formát do formátu A3 

Rychlost max. 80 originálù A4/min

Rozlišení 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi a 600 dpi 

Osvit skeneru foto, text, foto & text, OCR

Typy souborù TIFF, PDF

Rozhraní 10/100 Base TX

Protokol TCP/IP

Kompatibilita Windows 2000, XP

Software skenování, adresáø, editor adres, 
Paper port (OEM verze)

Funkce skenuje do PC i do mailu (100 pøíjemcù),

network TWAIN - scan, 40 odesílacích 

adres, SMTP

PØÍSLUŠENSTVÍ

Finišer DF-650 (kapacita 3.000 listù A4, 4 sešívací

pozice na max. 50 listù)

dìrovací jednotka PH-4C

brožurovací modul BF-1

Multi tray MT-1 (5 pøihrádek)

Zásobník papíru PF-650 velkokapacitní zásobník na 4.000

listù A4

Další pøíslušenství data security kit (B), HD-10 pevný disk 
pro tiskárnu

VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ - SÍ�OVÝ SKENER

Váš UTAX dealer

Stroj UTAX CD 1060 je vyroben podle požadavkù programu ENERGY STAR, americké agentury pro životní prostøedí.
UTAX doporuèuje používat pouze originální pøíslušenství a spotøební materiál pro bezproblémový chod Vašeho stroje.
Technické zmìny vyhrazeny.
* V závislosti na operaèním cyklu.

Výhradní distributor UTAX Bürosysteme, s.r.o.   www.utax.cz

UTAX vè. loga jsou registrovanou ochrannou znaèkou, 
kterou vlastní UTAX GmbH, SRN.
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