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DIGITÁLNÍ TISKOVÝ A
KOPÍROVACÍ SYSTÉM CD 1325



CD 1325

ROZMANITOST SAMA.

Nikdo neváhá udìlat místo v kanceláøi pro CD 1325. Tento kompaktní
èernobílý multifunkèní stroj je dokonalým systémem "vše v jednom" pro
výkonný tisk, kopírování, skenování a v pøípadì nutnosti také faxování.
Vytí�eným pracovním týmùm a celým oddìlením nabízí mno�ství vlastností
a speciálních funkcí, pøièem� tento všestranný stroj exceluje svou
mimoøádnou produktivitou a rùznorodostí. Volitelný automatický podavaè
dokumentù pro rùzné formáty originálu a super rychlý barevný skenovací
systém s rozlišením 600 dpi, to jsou pouze dva pøíklady inteligentních
funkcí, díky kterým bude ka�dému v kanceláøi práce se systémem
CD 1325 èinit potìšení.

JEDEN SYSTÉM PRO HROMADNÉ POU�ITÍ.

Digitální multifunkèní systém CD 1325 je navr�ený tak, aby uèinil dojem. Je
vysoce flexibilní a neobyèejnì u�ivatelsky pøívìtivý - dùle�ité vlastnosti jsou
dostupné okam�itì pro veškeré ka�dodenní kanceláøské úkoly díky USB a
sí�ovému rozhraní. S 25 stranami formátu A4 za minutu, pamìtí RAM o velikosti
512 MB, 80 GB harddiskem a výkonným 400 MHz procesorem, je garantováno
bezproblémové zpracování více úloh soubì�nì, èekací doby jsou
minimalizované. Navíc mezitím mohou být provádìny jiné naléhavé úkoly, jako je
tisk PDF souborù pøímo z pamìti USB.
Velký nastavitelný panel obsluhy je vybavený barevným dotykovým LCD
displejem a grafickým u�ivatelským rozhraním, co� umo�òuje zobrazení
zmenšených náhledù dokumentù. Toto napø. usnadòuje programování a velmi
rychlé znovu vyvolání a� 50ti opakujících se úloh pro kopírování nebo skenování.
Pokud jsou dokumenty dùvìrné, volitelný data security kit je spolehlivì ochrání
pøed neoprávnìným pøístupem k citlivým informacím.
Nad to vše si ještì mù�ete zvolit mezi finišery, které s lehkostí zajistí profesionální
dokonèení všech typù dokumentù. A pokud je systém CD 1325 vybavený
volitelným faxem, mù�e pøenášet faxy bìhem 3 sekund - ka�dý z nich dosahuje
perfektního provedení!
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VŠESTRANNÉ VLASTNOSTI PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON:
Nejvyšší rychlost tisku a kopírování - a� 25 stran A4 nebo 13 stran A3 za minutu

Minimální èekací doba: první strana za 4,7 sekund; zahøívací doba pouze 29 sekund

Formáty originálù A3 a� A6R a hmotnost papíru a� 200 g/m

RAM a� 1024 MB* a harddisk 80 GB pro komplexní øízení dat

Mo�nost rozšíøení kapacity papíru na max. 2200 listù*

Nastavitelný barevný dotykový LCD panel s grafickým rozhraním

Vysoce výkonný skener pro èernobílé a barevné skenování

Pøímý tisk PDF souborù z pamìti USB

Zvýšená bezpeènost díky kódování a pøepisování dat z harddisku*

Faxový systém*
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Vrchní kryt originálu nebo podavaè originálù*

Univerzální dvoukazeta po 500 listech* nebo stolek*

Oddìlovaè úloh*

Vnitøní finišer* na max. 500 listù (sešívání a� 30 listù)
nebo vnìjší finišer* na max. 1000 listù (sešívání a� 30 listù)

Faxový systém (M)*

Data security kit*

Upgrade kit pro vysokou kompresi a šifrování
naskenovaných PDF souborù*

Data back-up kit*

* volitelné

Standardní vlastnosti:

CD 1325 s univerzální dvoukazetou po 500 listech a duplexní jednotkou
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CD 1325TECHNICKÁ DATA

Typ
Funkce

Technologie tisku
Formát originálu

Rychlost tisku/kopírování
První kopie/zahøívací doba

Rozlišení pøi kopírování
Odstíny šedi

Standardní kapacita papíru

Hmotnost papíru

Výstup výtiskù/kopií
Pamì� systému

Vícenásobné kopírování
Zoom

Funkce

Rozmìry
Hmotnost

Napìtí
Spotøeba

Provozní hluk
Certifikáty

Typ
Formát originálu

Rozlišení pro tisk
Procesor
Rozhraní

Sí�ový protokol
Operaèní systémy

Emulace

Funkce

OBECNÉ ÚDAJE

ROZMÌRY/HMOTNOST

�IVOTNÍ PROSTØEDÍ

TISKOVÝ SYSTÉM

stolní digitální systém
kopírování, tisk, skenování, volitelnì fax
laserová technologie èernobílého tisku
max. A3
max. 25 stran A4/min. a max. 13 stran A3/min.
4,7 sekund*, 29 sekund
600 x 600 dpi
256 odstínù
univerzální dvoukazeta po 500 listech (A3-A5R),
ruèní podavaè na 200 listù (A3-A6R)
univerzální kazeta 60-120 g/m , ruèní podavaè 45-200 g/m2 2
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duplex 60-80 g/m
250 listù A4
512 MB RAM (max. 1.024 MB - 2 sloty), HD 80 GB**
1-999 kopií
25% - 400% v krocích po 1%
nastavitelný dotykový display, 1.000 u�ivatelských kódù, øadiè
soubì�nì zpracovávaných úloh, pøímý tisk PDF souborù z USB
pamìti, 50 u�ivatelských programù pro kopírování, skenování, fax,
atd.

767 x 570 x 620 mm (Š x H x V)
cca 75 kg

220/240 V, 50/60 Hz
cca 560 W pøi kopírování, cca 160 W v klidovém re�imu,
cca 8,7 W ve stavu sleep, cca 0,1 W v re�imu vypnuto
cca 66,5 dB(A) pøi kopírování, cca 47 dB(A) v klidovém re�imu
GS/TÜV, CE

integrovaný v systému
A3 - A6R
600 x 600 dpi
PowerPC 750Cxr/400 MHz
USB 2.0, 10/100 BaseTX, USB Host, CF slot
TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux,
Mac ex OS 9.2
PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, Line
Printer, Diablo 630, KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
pøímý tisk PDF souborù, tisk pøes e-mailovou schránku, tisk èárových
kódù, kódování sí�ových dat (SSL)

* V závislosti na operaèním cyklu.
** Pro kopírování, tisk, skenování a faxování (volitelnì).

Typ skeneru
Formát originálu

Rychlost skenování
Rozlišení pro skenování

Nastavení re�imu skenování
Typy souborù

Rozhraní
Sí�ový protokol

Operaèní systém

Funkce

Kompatibilita
Formát originálu

Rychlost modemu
Rychlost pøenosu
Metoda komprese

Rozlišení pro faxování

Pamì� pro faxování
Zkrácená volba

Rychlá volba
Hromadná volba

Operaèní systémy
Funkce

Podavaè originálù

Vrchní kryt originálu

Finišer

Separátor úloh
Zásobníky papíru

Další pøíslušenství

SKENOVACÍ SYSTÉM

VOLITELNÝ FAXOVÝ SYSTÉM

VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ

èernobílý a barevný CCD skener
max. A3
max. 30 stran formátu A4/min.
200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
foto, text, foto/text, OCR
TIFF, PDF, JPEG
10/100 BaseTX
TCP/IP
Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux,
Mac ex OS 9.2
skenování do SMB (slo�ky v PC), skenování do e-mailu a FTP,
TWAIN skenování (pouze Windows 2000, XP a Vista), LDAP,
SMTP ovìøování

Super G3
max. A3
33,6 kB/s
3 sekundy a ménì s kompresí JBIG
JBIG, MMR, MR, MH
standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi),
super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi),
600 x 600 dpi
120 MB
2.000 èísel
100 èísel
50 èísel
Windows 2000, XP
sí�ové faxování, automatické opìtovné vytáèení faxového
èísla, mo�nost odlo�ení pøenosu

DP-670 automatický podavaè originálù s obracením na 75 listù
formátu A3-A5R a gramá�e 45-160 g/m
vrchní kryt originálu D (pokud není nainstalovaný podavaè
originálù)
DF-730 (kapacita 1.000 listù A4, sešívání max. 30 listù A4),
DF-670 vnitøní finišer (kapacita 500 listù A4, sešívání max.
30 listù A4)
JS-670 (kapacita 150 listù A4)
PF-670 (univerzální dvoukazeta po 500 listech (A3-A5R)
Data security kit C, UG-30 Upgrade kit pro vysokou kompresi a
šifrování naskenovaných souborù PDF, BU-10 Data back-up
kit, stolek pod stroj è. 54
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Váš dealer UTAX

Stroj UTAX CD 1325 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. Doporuèený
spotøební materiál naleznete v návodu k obsluze.

Technické zmìny vyhrazeny.

Stroj na obrázku je vyobrazen vèetnì volitelného
pøíslušenství.

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

UTAX vè. loga jsou registrovanou ochrannou znaèkou, kterou
vlastní UTAX GmbH, SRN.
Názvy všech dalších poboèek jsou registrovanou ochrannou
znaèkou jejich vlastních majitelù.
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