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TECHNICKÁ DATA CD 1316

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 1316 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.

Typ
Funkce

Proces kopírování
Formát originálu

Podavaè originálù
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
Certifikáty

Typ
Tiskový formát
Rychlost tisku

Rozlišení pro tisk
Rozhraní

Operaèní systém
Emulace

Typ skeneru
Formát originálu

Rychlost skenování

Rozlišení skenování
Nastavení skeneru

Formáty souborù
Rozhraní

Operaèní systém
Software

Funkce

stolní kopírovací stroj
kopírování, tisk, skenování i faxování
èernobílý laserový
max. A4
podavaè na 50 listù A4
max. 16 stran A4/min.
12 sekund*/25sekund
600 x 600 dpi
256 úrovní
1x univerzální kazeta na 250 listù (A4-A5R)
ruèní podavaè po 1 listu (A4-A6R)
60-105 g/m z univerzálních kazet
60-163 g/m

25% - 400% v krocích po 1%
kopírování z pamìti, elektronické tøídìní,
eco-print mód, energeticky úsporný re�im
a mnoho dalších funkcí

489 x 476 x 392 mm
15 kg

220/240 V, 50 Hz
GS/TÜV, CE

integrovaný ve stroji
A4-A6R, max. 216 x 356 mm, min. 70 x 148 mm
max. 16 stran A4/min.
600 x 600 dpi
USB 2.0
Windows 2000, XP
GDI

èernobílý a barevný CCD skener
max. A4
barevnì max. 4 originály A4/min.
èernobíle max. 5 originálù A4/min.
1 200 x 1 200 dpi
foto, text, foto & text, OCR
TIFF, PDF, BMP, JPEG
USB 2.0
Windows 2000, XP
Paper port DELUXE, TWAIN ovladaè
skenování do PC, skenování do mailu, TWAIN
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2 z ruèního podavaèe
100 listù A4
64 MB RAM**
1-99 kopií

ROZMÌRY A HMOTNOST

�IVOTNÍ PROSTØEDÍ

TISKOVÝ SYSTÉM

SKENOVACÍ SYSTÉM

KOLOS NA NEJMENŠÍM PROSTORU.

Tento garant vysokého výkonu Vás pøesvìdèí o svých mnoha kvalitách, a to na velmi malém prostoru. Díky
své kompaktnosti je CD 1316 vhodný pro malá kanceláøská prostøedí, je však dokonalý i pro domácí
kanceláø. Nenechte se oklamat jeho velikostí! CD 1316 má obrovskou funkèní pøizpùsobivost: tiskne,
kopíruje, faxuje a skenuje èernobíle i barevnì! Skladnost nemusí být za cenu kvality - to ostatnì tento malý
systém demonstruje svou vynikající kvalitou. Všechny souèásti mají pøidanou hodnotu, jsou ekonomicky
výhodné a šetrné k �ivotnímu prostøedí. CD 1316 má pùsobivý výkon - 16 stran Aè za minutu pøi tisku i
kopírování. Zvládne i papír gramá�e do 163 g/m , doplòky a štítky je mo�né tisknout díky ruènímu podavaèi
jednotlivých archù. Kterákoli úloha, a� èernobílý tisk, kopírování, faxování, èi èernobílé a barevné skenování,
je s CD 1316 neuvìøitelnì snadná. Jedno významné plus: instalace je rychlá a snadná. Vy tak mù�ete rychle
zaèít vyu�ívat tohoto malého a flexibilního všestranného pomocníka.
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Kompatibilita
Formát originálu

Rychlost modemu
Rychlost pøenosu
Metody komprese

Rozlišení faxu

Adresáø
Funkce

Pøíslušenství

FAXOVÝ SYSTÉM

PØÍSLUŠENSTVÍ

Super G3
max. A4
33,6 kB/s
3 sekundy a ménì
MMR, MR MH
Standard 200 x 100 dpi
High 200 x 200 dpi
Ultra high 400 x 400 dpi
pro 100 èísel
dvojitý pøístup

stolek pod stroj è. 46

Váš UTAX dealer

* V závislosti na operaèním cyklu.
** Sdílená pamì� pro kopírování, tisk, skenování i faxování.
Technické zmìny vyhrazeny.


