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YOUR OFFICE PARTNER

MULTIFUNKÈNÍ
KOPÍROVACÍ SYSTÉMY



S KOPÍROVACÍMI STROJI

CD 1116 A CD 1120 MÙ�ETE OKAM�ITÌ KOPÍROVAT.

Digitální multifunkèní systémy CD 1116 a CD 1120 jsou nejen kopírovací systémy
schopné plného nasazení, ale té� výkonné sí�ové tiskárny, a to bez dalšího

pøíslušenství a sí�ové karty. Oba kopírovací stroje lze pøipojit sériovì! Díky
svým tøem rozhraním mají ty nejlepší pøedpoklady pro nekomplikované

pøipojení ihned po vybalení. Jsou vhodným komplexním øešením pro menší
kanceláøe, lze je však vyu�ít jako podporu i pro kanceláøe vìtší. S rychlostí

kopírování i tisku 16 (popø. 20) kopií za minutu pøináší maximální
komfort.

STROJE PRO VŠECHNY, KTEØÍ MAJÍ RÁDI TU NEJLEPŠÍ KVALITU.

Pokud potøebujete kvalitní kopie, jste s CD 1116 a CD 1120 na té
nejlepší adrese. Oba stroje kopírují rychle, v té nejvyšší kvalitì, a jsou
ihned pøipraveny k práci - zahøívací doba je pouhých 20 sekund a první
kopie je vyhotovena za 5,9 sekund.

Rychlost, svoji silnou stránku, Vám CD 1116 a CD 1120 doká�í i jako
sí�ové tiskárny. S vestavìným procesorem Power PC 750/300 MHz
brisknì zpracují i objemné úlohy. Mnoho èasu ušetøíte díky podpoøe
standardních funkcí ovladaèù KPDL 3, které umo�òují nejen tisk pomocí
Postscriptu, ale i pøímý tisk PDF souborù zcela komfortnì pøes DRAG a
DROP s pevnì ulo�eným nastavením tisku. Tato funkce Vám ušetøí
vìèné pøenastavování a zmìní tak tisk v pøíjemnou rutinu.

CD 1116



CD 1120

OBRATEM RUKY KE KOMUNIKAÈNÍ GENIALITÌ.

Oba digitální systémy ve Vaší síti je mo�né doplnit o další funkce.
CD 1116 a CD 1120, vybaveny volitelným pøíslušenstvím -
skenovacím systémem - naskenují pøedlohu ve vysokém rozlišení
600 x 600 dpi pøi rychlosti 16 nebo 20 stran A4 za minutu.
S funkcemi "skenování do mailu" a "skenování do PC" mohou být
skenované dokumenty velmi snadno poslány elektronickou poštou
nebo do jakéhokoli PC na Vaší síti.

Pro velmi rychlé a vysoce kvalitní faxové
spojení mù�ete pou�ít i volitelný faxový
systém. Rychlost faxového modemu je
33,6 kB/s. Díky kompresi JBIG a
standardu SUPER-G je Váš faxový
dokument vytištìn ji� po 2 sekundách.
Pomocí kombinace faxového a
skenového modulu mù�ete bez pou�ití
papíru velmi jednoduše pøijímat a
odesílat faxy. Ji� nikdy nebudete
zavaleni hromadou papírù!

KA�DÉMU, CO SI �ÁDÁ !

Pro ka�dodenní pou�ití ve Vaší kanceláøi
mù�ete CD 1116 a CD 1120 rozšíøit
o duplexní jednotku a automatický
oboustranný podavaè originálù. Pro tøídìní
kopií, tiskù a faxù mù�ete stroj rozšíøit
o separátor prací nebo o vnitøní finišer
s kapacitou a� 500 listù A4, který Vaše
dokumenty nejen tøídí, ale i sešívá. Stroj
vybavený duplexní jednotkou pou�ívá oba
výstupy souèasnì. Pøi vícenásobném
oboustranném kopírování rotuje v systému
více stran souèasnì. Rychlejším a
pohodlnìjším zpùsobem u� papír ušetøit
nemù�ete.

Z hlediska kapacity pamìti jsou stroje
velmi flexibilní. Standardní kapacita pro
kopírování a tisk je 64 MB. Tuto pamì� lze
snadno rozšíøit DIMM moduly.



TECHNICKÁ DATA

CD 1116/1120

Stroje UTAX CD 1116 a CD 1120 jsou vyrobeny podle po�adavkù
programu ENERGY STAR.
UTAX doporuèuje pou�ívat pouze originální pøíslušenství a spotøební
materiál pro bezproblémový chod Vašeho stroje.

Stroj je vyobrazen s volitelným pøíslušenstvím.

* V závislosti na operaèním cyklu.

Technické zmìny vyhrazeny.

Výhradní distributor UTAX Bürosysteme s.r.o. www.utax.cz
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Váš UTAX dealer

Typ
Funkce

Proces kopírování
Typ originálu

Podávání originálu
Rychlost kopírování

1. kopie
Rozlišení

Úrovnì šedé
Zásobník papíru

Hmotnost papíru

Pamì� pro kopírování
Vícenásobné kopírování

Zoom
Funkce a re�imy

Rozmìry (Š x H x V)

Hmotnost

Podavaè originálù

Finišer

Zásobník papíru

Další pøíslušenství

OBECNÉ ÚDAJE

ROZMÌRY A HMOTNOST

VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ

stolní kopírovací stroj
kopírování, tiskárna, s pøíslušenstvím fax i skener
laserový elektrostatický
jednotlivé listy, kni�ní originály, trojrozmìrné objekty max. A3
na sklo, automatický podavaè originálù s obracením A5R - A3
CD 1116 - 16 kopií A4/min., 8 kopií A3/min.
CD 1120 - 20 kopií A4/min., 10 kopií A3/min.
5,9 sekund*/20 sekund
600 x 600 dpi (1 800 x 600 s interpolací)
256 úrovní
CD 1116 - 1x univerzální kazeta na 300 listù
CD 1120 - 2x univerzální kazeta na 300 listù
ruèní podavaè na 50 listù papíru formátu A6-A3
60-80 g/m z kazet, z ruèního podavaèe od 60-160 g/m ,
pro duplexní jednotku od 60-120 g/m2
64 MB, max. 256 MB - 2 volné DIMM sloty (32, 64, 128 MB)
1-999
25 % - 200 % v krocích po 1 %
úsporný re�im, re�im pøerušení kopírování, centrování obrazu,
100 u�ivatelských kódù, skenuje jednou, kopíruje vícenásobnì,
rotaèní kopírování, rotaèní tøídìní, tvorba okrajù, výmaz okrajù,
sluèování tisku

CD 1116 - 574 x 603 x 502 mm
CD 1120 - 574 x 603 x 607 mm
CD 1116 - 41 kg
CD 1120 - 47 kg

automatický podavaè originálù s obracením na 50 listù
formátu A4 (A5R - A3)
interní finišer DF-410 (kapacita na 500 listù A4,
1 sešívací pozice v rohu pro max. 30 listù)
CD 1116 - 3x univerzální kazeta na 300 listù
CD 1120 - 2x univerzální kazeta na 300 listù
stolek pod stroj, separátor kopií JS-410, vrchní kryt originálu,
duplexní jednotka

2 2

Typ
Rychlost tisku

Rozlišení
Procesor

Pamì� pro tisk

Rozhraní
Protokol

Tisková kompatibilita
Tiskový jazyk

Funkce

Typ skeneru
Max. formát originálu

Rozlišení
Mo�nosti skeneru

Nastavení osvitu skeneru
Rychlost skeneru

Typy souborù
Rozhraní
Protokol

Tisková kompatibilita
Software

Kompatibilita
Rychlost modemu
Rychlost pøenosu

Max. formát originálu
Rozlišení

Metody komprese
Pamì� faxu

Funkce a re�imy

Operaèní systém

Volitelné pøíslušenství

TISKÁRNA

VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ - SÍ�OVÝ SKENER

VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ - SÍ�OVÝ FAX

laserová tiskárna integrovaná ve stroji
CD 1116 - 16 kopií A4/min.
CD 1120 - 20 kopií A4/min.
600 x 600 dpi (1 200 x 600 dpi s interpolací)
Power PC 750/300 MHz
64 MB (max. lze rozšíøit na 320 MB) + Microdrive,
1 volný slot DIMM (32, 64, 128, 256 MB)
IEEE 1284, 10/100 BaseTX, USB 2.0
TCP/IP, IPX/SPX, UNIX, NetBEUI
Windows 98 SE, ME, 2000, XP, NT 4.0, Novell NetWare
PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s PS level 3)
PDF - pøímý tisk, e-mail tisk

èernobílý skener
do formátu A3
600 x 600 dpi
skenuje do PC i do mailu, network TWAIN
foto, text, foto & text, OCR
CD 1116 - max. 16 originálù A4/min.
CD 1120 - max. 20 originálù A4/min.
TIFF, PDF
10/100 BaseTX
TCP/IP
Windows 98 SE, ME, 2000, XP, NT 4.0
utilita pro skenování, adresáø, editor adres

ITU - T Super G3
33,6 kB/s
2 sekundy a ménì s kompresí JBIG
do formátu A3
Normal 200 x 100 dpi
Fine 200 x 200 dpi
Ultra fine 400 x 400 dpi
JBIG, MMR, MR, MH
8 MB
mo�nost faxování po síti, adresáø a� pro 3 000 adres,
automatické opakování volání, naèasování odesílání,
potvrzení
Windows 98 SE, ME, NT 4.0, Windows 2000,
Windows XP
pamì� 32 MB pro bitmapovou a obrazovou pamì�


