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Kopírování, tisk i skenování - to je systém UTAX CD 1230. Tento kopírovací stroj produkuje
prvotøídní èernobílé kopírovací i tiskové úlohy rychlostí 30 stran A4 za minutu. S touto
rychlostí je dlouhé èekání na Vaše dokumenty minulostí. Ba co ještì, tento nepøekonatelný
multifunkèní systém umí mnohem více. Mù�ete jej stejnì tak dobøe vyu�ít v menší kanceláøi,
tak i pro celá oddìlení. Zde vykoná komplexní úlohy spolehlivì i efektivnì, a to bez ohledu,
jestli z papírových podkladù èi pøímo z Vašeho PC. A pokud potøebujete z papírové
dokumentace vytvoøit elektronický dokument dostupný pro Vaše kolegy, skenovací funkce
nabízí øadu mo�ností pro zpracování, a to dokonce barevnì i oboustrannì.

CD 1230 - VŠESTRANNÝ SYSTÉM.

Nìkdy je dùle�ité velmi
rychlé zpracování.

CD 1230 bude pomocí operaèní pamìti
512 MB a pevného disku 40 GB organizovat
Vaše dokumenty. Tento multifunkèní talent
je ideální pro Vaše kopírování, tisk
i skenování v krátké dobì. Úlohy jsou
zpracovávány bez váhání a pøi tisku prvního
úkolu se ji� zpracovává druhý. Tímto je
zajištìna plynulost ve Vaší ka�dodenní práci.
A kdy� nebudete CD 1230 chvilku pou�ívat,
tento extra klidný týmový hráè bude
z klidového re�imu pøipraven ji� za 15 sekund.



CD 1230

Kdy� pøijde na rozmanitost, máme øešení!

Smíšené originály formátù A3 i A4 jsou pro CD 1230 velmi snadno
zpracovatelné, a to díky rychlému systémovému øízení dat. Všechna
projektová data mohou být ulo�ena v pamìti a vytištìna kdykoli v budoucnu,
a� je budete opìt potøebovat. Tøeba po kontrole dat si mù�ete celou
dokumentaci vytisknout v jakémkoli formátu a kolikrát budete potøebovat
stisknutím jediného tlaèítka.

Stálost ji� vestavìna.

Pou�itím speciálních souèástí pøi konstrukci CD 1230 bude tento stroj Vaším
výborným spolupracovníkem. Skuteènì se mù�ete na tento stroj spolehnout
od nejmenšího šroubku a� po fotoválec s dlouhou �ivotností. Spolehlivost
není jen ekonomická výhoda!

Dokonalost v ka�dém detailu!

Sofistikovaná technologie skrytá uvnitø CD 1230 se odhalí v odzbrojujícím jednoduchém
zevnìjšku. Velký sklápìcí dotykový panel pøedstaví tento stroj do nejmenších podrobností.
Podporovaný grafickým rozhraním zodpoví všechny Vaše otázky. Miniaturní zmenšeniny obrázkù
všech dokumentù ulo�ených v pamìti jsou zobrazeny na kontrolní obrazovce a mohou být
vytištìny jediným dotykem prstu. Další ohromnì èasovì úsporný rys: 50 pamì�ových funkcí
pro èasto u�ívané programové kombinace pro kopírování, tisk i skenování. Velmi naléhavé
PDF soubory mù�ete dokonce vytisknout pøímo z flash pamìti pøes USB rozhraní, umístìné pøímo
na stroji, bez PC.



mÁME PRO vÁS NÌCO NAVÍC!

Profesionálnì zpracované bro�ury mohou být vyprodukovány
okam�itì. Nemusíte se zdr�ovat s vazbou u jiného zaøízení.
Odpovídající volitelné pøíslušenství na koneènou úpravu
dokumentù udìlá ze stroje CD 1230 profesionála nad Vaše
oèekávání. Dìrování, skládání, sešívání nebo tøídìní, tuto
veškerou práci pøevezme CD 1230 za Vás. Na jeho
multifunkènost se mù�ete plnì spolehnout.

Ale to není vše!

Schopnosti CD 1230 jsou mnohem rozmanitìjší. Stroj mù�e
pracovat jako plnì funkèní faxový systém. Rozšíøení o tento
faxový systém je dokonèené okam�itì a tak Vás to nebude
nijak zdr�ovat. Faxový systém se zaèlení do Vaší sítì velmi
rychle a dokonce Vám umo�ní zasílat faxy pøes internet.
A pro ty, kteøí kladou velký dùraz na bezpeènost, mù�e být stroj
nakonfigurován s Data Security Kitem
pro nejbezpeènìjší systémová øešení tohoto typu.



Nìkdy ménì znamená opravdu více!

Celá duše CD 1230 je velmi rychlý 600 MHz procesor, který má na starosti celý chod
všech procesù ve stroji. Zajistí Vám pøístup pøes poèítaèovou sí� a pøímo ze stroje.
Jednoduše mu zadejte soubì�né zpracování úloh a zajistí Vám kopírování, tisk
i prohlí�ení prací, které mají být zpracovány souèasnì. Jestli ji� kopíruje, pevný disk
s dostateènou kapacitou 40 GB uchovává a øadí pøicházející tiskové úlohy do fronty.
Kromì toho software zajistí, aby se Vaše systémové výkonnostní potøeby soustøedily
v jednu. Jedna IP adresa staèí na všechna sí�ová pøipojení.

Jak lehce z originálu do PC!

Jedním z nejdùle�itìjších údajù CD 1230 je duplexní barevný skenovací systém
s rozlišením a� 600 dpi. Cokoli naskenujete, mù�e být odesláno pøímo do PC sítì
ve formátu jpg, tiff nebo pdf. Je ji� jen na Vás, zda pošlete soubor pøímo do slo�ky
na Vašem PC na FTP server nebo na e-mail. Mù�ete dokonce skenovat dokumenty
ve vysokém rozlišení velmi rychle, barevné dokumenty 25 stran A4 za minutu a èernobílé
a� 50 stran A4 za minutu.

CD 1230



TECHNICKÁ DATA CD 1230

Typ
Funkce

Proces kopírování
Formát originálu

Rychlost kopírování
1. kopie/zahøívací doba

Rozlišení pro kopírování
Úrovnì šedé

Kapacita papíru

Hmotnost papíru

stolní kopírovací stroj
kopírování, tisk a skenování
s pøíslušenstvím i faxování
èernobílý laserový
max. A3
max. 30 stran A4/min a 23 stran A3/min
3,9 sekund*/25 sekund
600 x 600 dpi
256 úrovní
2 x univerzální kazeta na 500 listù (A3 - A5R)
ruèní podavaè na 200 listù (A3 - A6R)

60-105 g/m z univerzálních kazet
2

45-200 g/m  z ruèního podavaèe
2

Výstup výtiskù
Pamì� pro kopírování

Vícenásobné kopírování
Zoom

Funkce

250 listù A4
512 MB (max. 1024), pevný disk 40 GB
1-999 kopií
25% - 400% v krocích po 1%
oboustranné kopírování, nastavitelný dotykový
ovládací panel, 1.000 u�ivatelských kódù, øadiè
soubì�ného zpracování úloh, online pomoc
na dotykovém displeji, 50 pamìtí pro kopírování,
tisk, skenování i faxování, do SMB, elektronické
tøídìní, funkce bro�ury, atd.

Rozmìry (Š x H x V)
Hmotnost

Napájení
Spotøeba

Úroveò hluku

Certifikáty

Typ
Tiskový formát
Rychlost tisku

Rozlišení pro tisk
Procesor

Pamì� pro tisk
Rozhraní

ROZMÌRY a HMOTNOST

�IVOTNÍ PROSTØEDÍ

TISKOVÝ SYSTÉM

745 x 599 x 646 mm
85 kg

220/240 V, 50Hz
cca 1.010 W pøi kopírování
cca 230 W v klidovém re�imu
cca 17 W ve stavu sleep
69 dB(a) pøi kopírování
52 dB(a) v klidovém re�imu
GS/TÜv, CE, Energy Star

integrovaný ve stroji
A3 - A6R
max. 30 stran A4/min
600 x 600 dpi
PowerPC 750FL/600 MHz
sdílená s pamìtí pro kopírování
IEEE 1284, USB 2.0, 10/100BaseTX,
USB-Host, CF-Slot

Sí�ový protokol
Operaèní systém

Emulace

Funkce

TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Windows 2000, XP, Server 2003, Novell
Netware, Linux, Mac ex OS 9,2
PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s Postscript 3),
PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630,
Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL
pøímý tisk pdf souborù z flash pamìti USB,
SSL kódování dat, atd.

Typ skeneru
Formát originálu

Rychlost skenování

Rozlišení skenování
Nastavení skeneru

Typy souborù
Rozhraní
Protokol

Operaèní systém
Software

Funkce

SÍ�OVÝ SKENER

èernobílý a barevný CCD skener
max. A3
barevnì max. 25 originálù A4/min
èernobíle max. 50 originálù A4/min
200 dpi, 300 dpi, 400 dpi a 600 dpi
foto, text, foto & text, OCR
TIFF, PDF, JPEG
10/100BaseTX
TCP/IP
Windows 2000, XP
Paper Port (OEM)
skenuje do PC, skenuje do mailu, skenuje
do SMB, skenuje na server FTP,
TWAIN rozhraní, LDAP

Kompatibilita
Formát originálu

Rychlost modemu
Rychlost pøenosu
Metody komprese

Rozlišení faxu

Pamì� faxu
Operaèní systém

Funkce

PØÍSLUŠENSTVÍ - FAX SYSTÉM (M)

Super G3
max. A3
33,6 kB/s
3 sekundy a ménì s kompresí JBIG
JBIG, MMR, MR, MH
standard 200 x 100 dpi
high 200 x 200 dpi
ultra high 400 x 400 dpi
120 MB
Windows 2000, XP
integrovaný adresáø, pamì� pro pøíjem faxù
na pevném disku, miniaturní prohlí�eè,
pøeposílání na jiné èíslo, e-mail nebo PC,
kontrola èísla pøíchozího faxu, editaèní
krycí list, faxování pøes internet

Podavaè originálù

Kryt originálu
Job separátor

VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ

DP-700 automatický podavaè se simultánním
oboustranným skenováním na 100 listù A4
vrchní kryt D - nutný není-li DP-700
JS-700 (kapacita na 100 listù A4)

Finišer

Zásobníky papíru

Další pøíslušenství

DF-730 (kapacita na 1.000 listù A4,
sešívání max. 30 listù)
DF-710 (kapacita na 3.000 listù A4,
sešívání max. 30 listù)
sedlové šití max. 16 listù A3/A4/B4
PH-5C dìrovací jednotka pro DF-710
BF-710 bro�urový modul pro DF-710
MT-710 multi tray pro DF-710
DF-720 interní finišer (kapacita
na 500 listù A4)
PF-700 univerzální dvoukazeta
po 500 listech (A3 - A5R)
PF-700 velkokapacitní kazeta
na 3.000 listù A4
adresáø sí�ového faxu,
data security kit C, upgrade kit
pro kódování a dekódování PDF
souborù, BU-10 data-backup-kit,
DT-700 výstupní tácek, stolek è. 50

Váš dealer UTAX

Stroj UTAX CD 1230 je vyroben podle po�adavkù programu
ENERGY STAR, americké Agentury pro �ivotní prostøedí.
UTAX doporuèuje pou�ívat pouze originální pøíslušenství a
spotøební materiál pro bezproblémový chod Vašeho stroje.
Technické zmìny vyhrazeny.
Stroj na obrázku je vyobrazen vèetnì volitelného
pøíslušenství.

* 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.


