
6
C

D
 1

2
1
6

C
D

 1
2
1

2CD 1 16DIGITÁLNÍ KOPÍROVACÍ SYSTÉM 



Typ stolní kopírovací stroj

Funkce kopírování, volitelnì tiskárna (pøes USB, emulace GDI)

Proces kopírování laserový elektrostatický

Typ originálu jednotlivé listy, knižní originály, trojrozmìrné objekty  max. A3

Podávání originálu na sklo, volitelnì automatický podavaè originálù s obracením 

na 50 listù A5R - A3

Rychlost kopírování 16 kopií A4/min, 8 kopií A3/min

1. Kopie, zahøívací doba 5,9 sekund*, 20 sekund

Rozlišení 600 x 600 dpi

Úrovnì šedé 256 úrovní

Zásobník papíru 1 x univerzální kazeta na 300 listù

ruèní podavaè na 50 listù papíru formátu A6 - A3

Hmotnost papíru 60 - 105 g/m2 z kazet, z ruèního podavaèe od 60 - 160 g/m2

Pamì� pro kopírování 32 MB, max. 160 MB

Vícenásobné kopírování 1 - 999 kopií

Zoom 25% - 400% v krocích po 1%

Funkce a režimy

ROZMÌRY A HMOTNOST

Rozmìry (Š x H x V) 502 x 574 x 552 mm

Hmotnost 39 kg

VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ - TISKÁRNA

Typ laserová tiskárna integrovaná ve stroji

Rychlost tisku 16 kopií A4/min, 8 kopií A3/min

Rychlost tisku 25 výtiskù A4/min

Rozlišení 600 x 600 dpi (1200 x 600 dpi s interpolací)

Velikost výtisku A3 - A6R, min. 98 x 148 mm, max. 297 x 432 mm

Pamì� pro tisk 32 MB

Rozhraní USB 2.0

Operaèní systémy Windows 2000, XP

Tisková kompatibilita GDI

ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ

Elektrické napìtí 220/240 V, 50 Hz

Certifikáty GS/TÜV, CE, Energy Star

elektronické tøídìní, rotaèní kopírování, rotaèní tøídìní

oboustranné kopírování (volitelnì), úsporný režim, režim 

pøerušení kopírování, 100 uživatelských kódù, skenuje 

jednou - tiskne vícenásobnì (kopírování z pamìti), 

MANAŽER VaŠÍ KANCELÁØE

Jestliže byste mìli rádi digitálnì zpracované Vaše dokumenty, 
pak CD 1216 je ideální partner právì pro Vás. Pomocí digitálních 
funkcí a volitelnému pøíslušenství má tento digitální kopírovací 
systém vše, co potøebujete rychle a snadno do své kanceláøe 
pro digitální kopírování. Digitální kopírovací stroj UTAX CD 1216 
kopíruje rychlostí 16 kopií A4 a 8 kopií A3 za minutu v ostré kvali-
tì 600 dpi. Od základní funkce, skenuj jednou - tiskni mnohokrát, 
pøes mnoho dalších až k funkci pro zjištìní provozních nákladù 
na jednotlivá støediska èi dokonce osoby. CD 1216 má otevøené 
ruce s jeho èetnými praktickými digitálními funkcemi.To vše díky 
své 32 MB pamìti, kterou lze rozšíøit až na 160 MB. Tento kance-
láøský profesionál dokonce tøídí vícestránkové dokumenty do jed-
notlivých sad ve funkci rotaèního tøídìní, samozøejmì s pomocí 
druhé volitelné kazety na papír. Dokumenty až do 600 stránek 
lze tedy velmi lehce nakopírovat bez nutnosti výmìny papíru 
v kazetách. Ovládací panel stroje CD 1216 je zøetelný a uživatel-
sky pøíjemný,takže máte jednoduchý pøehled nad rozsáhlými 
možnostmi a funkcemi stroje. Jestliže si stroj rozšíøíte  o printing 
system X, získáte tiskárnu formátu A3 pro celý Váš tým.

Tento stroj se s neobyèejnou lehkostí bude starat o všechny Vaše 
potøeby a dokonce Vám dokáže vytisknout již formát A6 (formát 
pohlednice). Rozšíøíte-li CD 1216 o automatický oboustranný 
podavaè originálù a duplexní jednotku, vytvoøíte dokonalý stroj 
a budete moci vytvoøit jakýkoli dokument. CD 1216 si tak 
zamilujete.

Váš UTAX dealer

Stroj UTAX CD 1216 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.

TECHNICKÁ DATA CD 1216

VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ

Podavaè originálù

formátu A4 - DP 410

Zásobník papíru kazeta po 300 listech - PF 410 (max. 3)

Duplexní jednotka duplexní jednotka DU 410 (formát A3 - A5R)

hmotnost papíru 60 - 90 g/m
2

Sí�ové pøipojení print server

Další pøíslušenství vrchní kryt originálu

kazetami PF 410

automatický podavaè originálù s obracením na 50 listù   

stolek è. 47 - pro základní konfiguraci a kombinaci                                        

s druhou pøídavnou kazetou na papír PF 410

stolek è. 48 - pro kombinaci s dvìma a tøemi pøídavnými 

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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