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CD 1250DIGITÁLNÍ
MULTIFUNKÈNÍ SYSTÉM



CD 1250: Soubì�né zpracovávání úloh
je jen  jednou z jeho mnoha dovedností.

Kopírování, tisk èi skenování - CD 1250 je ideálním partnerem z hlediska rychlého zpracování úloh,
a to dokonce i ve vìtších kanceláøských prostorách. Jeho úkolem je šetøit Váš èas, co� dìlá díky své
spolehlivosti a výkonnosti. Pøesnìji øeèeno zvládne 50 stran za minutu ve vynikající èernobílé kvalitì.
Multifunkèní systém CD 1250 však umí mnohem více - má další výhody, které jsou patrné teprve po jeho
zapojení do Vaší PC sítì. Tento stroj pøedstavuje vysoký standard - a� u� jako tiskárna èi oboustranný
skener na èernobílé i barevné skenování. Poté, co naskenujete Váš dokument, systém Vám pøedstaví
pro zpracování dat nìkolik mo�ných praktických øešení, která budou splòovat Vaše po�adavky.

Neuvìøitelnì rychlý a perfektnì organizovaný.

Èísla mluví za vše: z klidového re�imu je stroj pøipravený k výkonu jen za 15 sekund, tisk první
stránky dokonèuje ji� za 3,5 vteøiny, a poté kopíruje èi tiskne rychlostí 50 stran za minutu. Systém
CD 1250 s operaèní pamìtí 512 MB a pevným diskem o kapacitì 40 GB navíc doká�e
organizovat Vaše dokumenty uvnitø, a tím dokonèuje velké mno�ství úkolù v co nejkratší mo�né
dobì. Systém toti� zpracovává aktivní úlohu, a� u� jde o tisk, skenování èi kopírování, zatímco
další úlohu souèasnì pøipravuje ve své pamìti. CD 1250 má v�dy výborné výsledky.
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Je zde nìco dalšího, co mù�eme nabídnout?

Další mo�nosti pro ukládání vìtšího mno�ství dat do CD 1250 nabízí
napojení faxového systému, který Vám umo�ní posílat neuvìøitelnì levné
faxy pøes internet. Je tak snadné ho nainstalovat - jednoduché vlo�ení
faxové karty do pøíslušného systémového otvoru Vám bìhem okam�iku
zajistí mo�nost plnohodnotného faxování. Navíc mù�ete být naprosto klidní
co se týèe ochrany dat, a to díky nainstalování Data Security Kitu, co� je
nejnovìjší z moderních zabezpeèovacích systémù.

Ve skuteènosti je to tak snadné!

S pomocí velkého sklápìcího barevného panelu snadno a rychle porozumíte, jak se CD 1250 ovládá. Grafický øídící
panel provádí u�ivatele všemi seznamy a pøístupnými mo�nostmi zpracování dat. Zvláštì u�iteèná je mo�nost ulo�it
èasto pou�ívané programové kombinace pro tisk, kopírování i skenování, do jedné z 50ti pamì�ových funkcí.
K tomu, abyste se podívali do obsahù pamìtí, staèí pouze øídící panel, který Vám zobrazí miniaturní zmenšeniny
všech ulo�ených dokumentù. Navíc mù�ete velmi naléhavé PDF soubory vytisknout dokonce bez PC pøímo z flash
pamìti pøes USB rozhraní, umístìné na stroji.



Schopnost pracovat se smíšenými velikostmi
formátù.

Èasto se stává, �e musíte kopírovat dokumenty rùzných formátù,
které bohu�el musí být dány dohromady do jednoho svazku, nebo potøebujete
stranu A3 zmenšit a natisknout na list o velikosti A4 kvùli standardizovanému
formátu stran. CD 1250 se o takový úkol postará, ani� byste museli pøerušovat
chod stroje pøed tisknutím jiného formátu. Staèí pouze naskenovat originály
dokumentù, ulo�it je do pamìti a vyvolat je pak pouhým stisknutím tlaèítka -
vše pomocí tak jednoduchého úkonu.

V�dy splní ta nejvyšší oèekávání.

Systém CD 1250 Vám nabízí mo�nost ještì vìtší úspory èasu.
Pokud potøebujete prezentaèní bro�ury v profesionální kvalitì, CD 1250 je
pro Vás tím pravým partnerem. S pøíslušným volitelným pøíslušenstvím
se tento stroj postará o všechno, co je pro kanceláøskou práci bì�né.
Dìrování, skládání, sešívání nebo tøídìní jsou pouze nìkterými z dovedností
tohoto všestranného systému, který je také schopen zvládnout mnohem
slo�itìjší úkoly. Mo�nosti jsou tak rùznorodé, jak jen potøebujete.

Prvotøídní také díky své šetrnosti.

Primární výhodou systému sestaveného z nejkvalitnìjších souèástí, jako je tøeba velmi odolný fotoválec, je jeho
spolehlivé plnìní ka�dodenních úkolù. Avšak po dalších úvahách je témìø jasné, �e kvalita má mnohem více výhod,
které jsou rozhodující pro práci v bì�ném kanceláøském prostøedí. Pøedevším ekonomické výhody - špièkové výkony,
na které se mù�ete spolehnout ka�dý den. V druhé øadì pak tento kvalitní stroj CD 1250 nezatì�uje okolí a stává se
tak navíc velmi tichým spoleèníkem.



I tak jednoduchý mù�e být výkonný systém.

Systém CD 1250 je øízený nejnovìjším softwarem, avšak jeho hlavní souèástí
je 600 MHz procesor. Místo toho, aby nìkolik rùzných èipù mìlo na starosti
rùzné úkoly, tento hlavní procesor øídí všechny po�adavky, které systému
zadáte, pomocí schopnosti soubì�ného zpracovávání úloh. Výsledkem je
kratší pøenos dat a rychlejší pøístup do sítì. Napøíklad kopírované, tisknuté
i skenované dokumenty se ukládají na pevný disk o kapacitì 40 GB, tak�e je
systém schopný zaèít je zpracovávat, zatímco dokonèuje stávající úlohu.
Pouze jedna IP adresa staèí na øízení všech sí�ových pøipojení.

Perfektnì naskenované dokumenty - a to i barevnì.

Se systémem CD 1250 se mù�ete spolehnout na vynikající kvalitu pøi skenování dokumentù.
S oboustranným barevným skenovacím systémem skenuje stroj CD 1250 rychlostí 50 stran
za minutu èernobíle a 25 stran za minutu barevnì s rozlišením a� 600 dpi, a navíc vše vkládá
do Vaší PC sítì. Kde budou posléze Vaše dokumenty uchovány, zále�í pouze na Vás. Vy urèíte,
jestli budou data ulo�ena do slo�ky ve Vašem PC, na FTP server, nebo pøenesena pøímo
do Vašeho e-mailu.
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TECHNICKÁ DATA CD 1250

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

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

Stroj UTAX CD 1250 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.

Váš dealer UTAX

Typ
Funkce

Proces kopírování
Formát originálu

Rychlost kopírování
1. kopie/zahøívací doba

Rozlišení pro kopírování
Úrovnì šedé

Kapacita papíru

Hmotnost papíru

Výstup výtiskù
Pamì� pro kopírování

Vícenásobné kopírování
Zoom

Funkce

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

stolní kopírovací stroj
kopírování, tisk a skenování
s pøíslušenstvím i faxování
èernobílý laserový
max. A3
max. 50 stran A4/min a 23 stran A3/min
3,5 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

45-200 g/m  z ruèního podavaèe
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, faxování i skenování
do SMB, elektronické tøídìní, funkce bro�ury,
atd.

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. 50 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
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ROZMÌRY a HMOTNOST

�IVOTNÍ PROSTØEDÍ

TISKOVÝ SYSTÉM

Sí�ový protokol
Operaèní systém

Emulace

Funkce

Typ skeneru
Formát oroginálu

Rychlost skenování

Nastavení skeneru
Typy souborù

Rozhraní
Protokol

Operaèní systém
Software

Funkce

Kompatibilita
Formát originálu

Rychlost modemu
Rychlost pøenosu
Metody komprese

Rozlišení faxu

Pamì� faxu
Operaèní systém

Funkce

Podavaè originálù

Kryt originálu
Job separátor

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.

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

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 adrešáø, pamì� pro pøíjem faxù
na pevném disku, miniaturní prohlí�eè,
pøeposílání na jiné èíslo, e-mail nebo PC,
kontrola èísla pøíchozího faxu, etitaèní
krycí list, faxování pøes internet

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

SÍ�OVÝ SKENER

PØÍSLUŠENSTVÍ - FAX SYSTÉM (M)

VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ

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


