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CD 1240DIGITÁLNÍ
MULTIFUNKCNÍ SYSTÉM



CD 1240  STÁLÁ KVALITA A NAVÍC
ÚSPORA ASUè

Dlouhému èekání na kopie a tisk Vašich dokumentù je
konec. Multifunkèní systém CD 1240, s rychlostí tisku
a� 40 stran za minutu v prvotøídní èernobílé kvalitì, skvìle
šetøí Váš èas, a to i ve vìtších kanceláøských prostorách.
Spolehlivost a výkonnost jsou pouze dvìmi z mnoha výhod
tohoto stroje. Vynikající výkon zajiš�uje pøímé propojení
s Vaší PC sítí, co� navíc usnadòuje vkládání dat
do systému. Pøímo na systémovém øídícím panelu
si mù�ete vybrat z øady mo�ností pro zpracování Vašich dat.
Jednou z nich je i skenovací funkce, která umo�òuje
oboustranné èernobílé i barevné skenování.

Pøi rychlosti je také dùle�itá
organizace.

Díky operaèní pamìti 512 MB a pevnému disku s kapacitou
40 GB zùstávají Vaše dokumenty perfektnì organizované -
tento multifunkèní systém zvládá více úkolù v pouhém
okam�iku. Kopírování, tisk nebo skenování - CD 1240 neustále
pøijímá data, která do nìj vkládáte. Pøicházející informace jsou
zpracovány, jakmile dorazí, i kdy� systém právì pracuje na jiné
úloze, a tím je zajištìna plynulost Vaší práce. CD 1240 je
z klidového re�imu pøipraven pracovat ji� za 15 sekund a jen
3,5 vteøiny poté u� máte v rukou první kopii.



CD 1240

Snadné kombinování velikostí formátù papíru.

CD 1240 umí díky systémovému øízení dat udìlat z nemo�ného mo�né: smíšené originály formátù
A3 i A4 staèí jen nakopírovat do pamìti. Jakmile jsou jednou naskenovány, staèí pouhé zmáèknutí
tlaèítka a i rozdílné velikosti formátù se vytisknou najednou a bez pøerušování tisku.

Pohodlný provoz díky jednoduchému pou�ití.

Dùle�ité je, aby se dokonalý systém snadno pou�íval: CD 1240 v tomto ohledu vyniká. Velký
barevný displej usiluje o to, aby vyhovoval u�ivateli, který tak má zpøístupnìny všechny vlastnosti
stroje pøes grafický øídící panel. Ten také zobrazuje miniatury všech dokumentù ulo�ených
v pamìti. U bì�ných úkolù lze vyu�ít a� 50 pamì�ových funkcí, které umo�òují ulo�it èasto
pou�ívané programové kombinace pro kopírování, tisk i skenování. Dalším praktickým aspektem
je snadný tisk PDF souborù bez pou�ití PC - jednoduše pomocí flash pamìti pøes USB rozhraní.

Dr�í svùj slib po velmi dlouhou dobu !

Výborná hospodárnost, optimální spolehlivost - kdy� se mù�ete na svùj stroj spolehnout na 100%,
mù�ete pak zamìøit svou energii na mnohem dùle�itìjší vìci. Pøi konstrukci CD 1240 jsou pou�ívané
prouze nejkvalitnìjší souèásti, jako je napøíklad velmi odolný fotoválec. Kvalita jednotlivých èástí také
zaruèuje, �e tento stroj nezatì�uje okolí a stává se tichým spoleèníkem ve Vaší firmì.



V�dy je zde prostor pro nìco navíc !

CD 1240 je opravdovým všestranným strojem, nebo� se sami mù�ete rozhodnout
pou�ívat jej také jako plnì funkèní faxový systém. Jednoduše vlo�íte faxovou kartu
do pøíslušného otvoru v pøístroji a CD 1240 se hned pøemìní v prvotøídní fax.
Faxový systém jednoduše zaèlenìný do Vaší sítì Vám dokonce umo�ní úsporné
zasílání faxù pøes internet. Navíc bezpeènost dat je zajištìna nainstalováním
Data Security Kitu, co� je nejnovìjší z moderních zabezpeèovacích systémù.

Jednoduše pøipraveno k prezentaci.

CD 1240 spojí všechny Vaše potøeby pro prezentaèní prospekty, slo�ky produktù
a letáky pro klienty v jediném systému. Pøíslušný volitelný finišer Vám umo�ní
vyrábìt profesionálnì vypadající bro�ury pouze v nìkolika snadných krocích.
Mo�nosti pøíslušenství jsou tak rozmanité jako jsou individuální Vaše po�adavky.
Dìrování, skládání, sešívání nebo tøídìní - se správným pøíslušenstvím zvládne
tento multifunkèní stroj ka�dý úkol, který mu zadáte, a to v co nejkratší mo�né
dobì. Zrovna tak, jak CD 1240 provádí ka�dou úlohu, i zde jsou výsledky jeho
práce naprosto ú�asné.



CD 1240

Výkonnost jednoduše zavedena.

Svou mimoøádnou výkonnost dává u CD 1240 najevo velmi rychlý 600 MHZ
procesor s øadou vestavìných mo�ností. Schopnost soubì�ného zpracování
úloh Vám zajistí kopírování, tisk i prohlí�ení prací, které mají být provádìny
souèasnì. A to vše v neuvìøitelné rychlosti díky pevnému disku s kapacitou
40 GB a operaèní pamìti 512 MB. Pøicházející data jsou zde ukládána a systém
je zaèíná zpracovávat, zatímco dokonèuje aktuální úlohu. Jedna Ip adresa
na všechna sí�ová pøipojení a nejnovìjší software zajistí, aby i po této stránce
probíhalo vše v poøádku.

Nejvyšší výkon, dokonce i zpìtný!

Jednou mo�ností je posílání dat z PC do kopírovacího systému
a jejich tisk. CD 1240 však nabízí øadu dalších mo�ností pro zpìtný
proces. Duplexní skenovací systém skenuje dokumenty
s rozlišením 600 dpi. Nejdùle�itìjší je organizace: vše se
naskenuje pøímo do sítì a je zaøazeno do poøadaèe na Vašem PC
na FTP server, nebo pøeposláno pøímo na e-mail - zále�í
na nastavení, které si sami vyberete. Rychlost je jako v�dy
perfektní: a� 50 èernobílých èi 25 barevných stran za minutu.



TECHNICKÁ DATA CD 1240

Typ stolní kopírovací stroj Sítový protokol TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk Finišer DF-730 (kapacita na 1,000 listu A4
Funkce kopírování, tisk a skenování Windows 2000, XP, Server 2003, Novell sešívání max. 30 listu)

ování Linux, Mac ex OS 9.2 DF-710
Proces kopírování cernobílý laserový Emulace PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s Postscript 3)
Formát originálu max. A3 PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630,

Rychlost kopírování max. 40 stran A4/min a 23 stran A3/min Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL pro DF 710

Operacní systém
s príslušenstvím i fax NetWare, (kapacita na 3,000 listu A4

sešívání max. 30 listu)
sedlové šití max.16 listu A3/A4/B4
PH-5C derovací jednotka

1. kopie/zahrívací doba 3,5 sekund*/25 sekund Funkce prímý tisk pdf souboru z flash pameti USB BF-710 bro�urový modul pro DF 710
Rozlišení pro kopírování 600 x 600 dpi SSL kódování dat, atd... MT-710 multi tray pro DF 710

Úrovne šedé 256 úrovní DF-720 interní finišer (kapacita
Kapacita papíru 2 x univerzální kazeta na 500 listu (A3-A5R) na 1,000 listu A4)

rucní podavac na 200 listu (A3-A6R) Zásobníky papíru PF-700 univerzální dvoukazeta

Hmotnost papíru 60 - 105 g/m  z univerzálních kazet po 500 listech (A3 - A5R)

45 - 200 g/m  z rucního podavace Typ skeneru cernobílý a barevný CCD skener PF-700 velkokapacitní kazeta

60 - 80 g/m  pro duplexní jednotku Formát originálu max. A3 na 3.000 listu A4
Výstup výtisku 250 listu A4 Rychlosr skenování barevne max 25 originálu A4/min. adresár sítového faxu,

Pamet pro kopírování 512 MB (max. 1024 MB), pevný disk 40 GB cernobíle max. 50 originálu A4/min. Další príslušenství data security kit C, upgrade kit
Vícenásobné kopírování 1 - 999 kopií Rozlišení skenování 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi a 600 dpi pro kódovíní a dekódování PDF

Zoom 25% - 400% v krocích po 1% Nastavení skeneru foto, text, foto & text, OCR souboru, BU-10 data-backup-kit
Funkce oboustranné kopírování, nastavitelný dotykový Typy souboru TIFF, PDF, JPEG DT-700 výstupní tácek, stolek c. 50

ovládací panel, 1.000 u�ivatelských kódu, Rozhraní 10/100 BaseTX
radic soube�ného zpracování úloh, online Protokol TCP/IP
pomoc na dotykovém displeji, 50 pametí Operacní systém Windows 2000, XP
pro kopírování, tisk, skenování i faxování, Software Paper Port (OEM)
elektronické trídení, funkce bro�ury atd... Funkce skenuje do PC, skenuje do e-mailu,

skenuje do SMB, skenuje na server FTP,
TWAIN rozhraní, LDAP

Rozmery (Š x H x V) 745 x 599 x 646 mm
Hmotnost 85 kg

Kompatibilita Super G3
Formát originálu max. A3

Rychlost modemu 33,6 kB/s
Rychlost prenosu 3 sekundy a méne s kompresí JBIG

Napájení 220 / 240V, 50 Hz Metody komprese JBIG, MMR, MR MH
Spotreba cca 1.010 W pri kopírování Rozlišení faxu standard 200 x 100 dpi

cca 230 W v klidovém re�imu High 200 x 200 dpi
cca 17 W ve stavu sleep Ultra high 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Úroven hluku 69 DB(A) pri kopírování Pamet faxu 120 MB
52 DB(A) v klidovém re�imu Operacní systém Windows 2000, XP

Certifikáty GS/TÜV, CE, Energy Star Funkce integrovaný adresár, pamet pro príjem faxu
na pevném disku, miniaturní prohlí�ec,
preposílání na jiné císlo, e-mail nebo PC,
kontrola císla príchozího faxu, editacní
krycí list, faxování pres internet

Typ integrovaný ve stroji
Tiskový formát A3 - A6R
Rychlost tisku max. 40 stran A4/min

Rozlišení pro tisk 600 x 600 dpi
Procesor PowerPC 750FL/600 Mhz Podavac originálu DP-700 automatický podavac se simultáním

Pamet pro tisk sdílená pamet s pametí pro kopírování oboustranným skenováním na 100 listu A4
Rozhraní IEEE 1284, USB 2.0, 10/100BaseTX, Kryt originálu vrchní kryt D - nutný není-li DP 700

USB-Host, CF-Slot Job separátor JS-700 (kapacita na 100 listu A4)

Stroj UTAX CD 1240 je vyroben podle po�adavku programu ENERGY STAR, americké agentury
pro �ivotní prostredí.
UTAX doporucuje pou�ívat pouze originální príslušenství a spotrební materiál pro bezproblémový chod Vašeho stroje.
Technické zmeny vyhrazeny.
Stroj na obrázku je vyobrazen vcetne volitelného príslušenství

*V závislosti na operacním cyklu.

UTAX vc. loga jsou registrovanou ochrannou znackou, kterou vlastní UTAX GmbH, SRN. Váš dealer UTAX
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