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VELKÝ V BAREVNOSTI, Ú�ASNÌ MALÝ CO SE TÝÈE CENY A VELIKOSTI - CLP 3524!

Ka�dé pracovní prostøedí mù�e prospívat s barevným tiskovým systémem CLP 3524. S rozsáhlou
nabídkou funkcí a nízkými náklady Vás tato tiskárna jistì zaujme. Díky standardnímu paralelnímu
rozhraní, USB 2.0 a sí�ové kartì zapadne tento týmový hráè do Vaší kanceláøe snadno a rychle.

PODÍVEJTE SE NA TO, CO NABÍZÍ.

Tiskárna CLP 3524 je výbornou volbou pro lidi, kteøí
rádi pracují s experty. Vyu�ívá nejmodernìjší LED
technologii s inovativní metodou tisku. Díky této
metodì je toner nejprve dodávaný na pøenosný pás
pomocí ètyø sériovì propojených fotoválcù pøed tím,
ne� je pøenesen na papír. Všechny ètyøi barvy jsou
nanášeny v jeden èas, co� tomuto tiskovému
profesionálovi umo�òuje tisknout tak rychle barevnì
i èernobíle, a to rychlostí 24 stran za minutu.
A co se týèe kvality tisku, uká�e Vám CLP 3524 jen
to nejlepší! Technologie Multi-bit zajistí
nejkvalitnìjší tisk barevných dokumentù s
rozlišením 600 x 600 dpi. Tento tiskový systém je
také schopný rozpoznat rùzné slo�ky dokumentu,
jako jsou text, fotografie èi jiné køivky a doká�e
optimálnì nastavit zpracování obrázkù. Tomu se
øíká profesionalita na nejvyšší úrovni!

CLP 3524



TISKÁRNA, NA KTEROU SE MÙ�ETE SPOLEHNOUT.

Tiskový systém CLP 3524 Vám zajistí úsporu penìz, a to a�
u� jde o poèáteèní výdaje nebo nízkou cenou za kopii.
Komponenty s dlouhou �ivotností, nízká spotøeba a
inteligentní technologie, která pomáhá chránit všechny
dùle�ité souèásti systému pøed poškozením, veškerá tato
zabezpeèení znamenají zaruèenou dokonalost.

Tato tiskárna je také nenároèná pokud jde o prostor.
Díky kompaktnímu provedení je CLP 3524

pøesvìdèivì všestranný a zapadne i do té nejmenší
kanceláøe.

SKUTEÈNÁ KAPACITA - DVAKRÁT VÌTŠÍ!

Rychlý oboustranný tisk Vám umo�ní šetøit papírem, co�
uèiní z pou�ívání volitelné duplexní jednotky opravdové
potìšení. CLP 3524 pøedvede ú�asnou rychlost díky tisku
12ti oboustranných listù formátu A4 za minutu. Vysoký
stupeò produktivity a standardní zásobník papíru na 600
listù (s mo�ností rozšíøení a� na 2100 listù) Vám umo�ní
sedìt v povzdálí a odpoèívat, zatímco bude stroj nejvyšší
rychlostí zpracovávat Vaše rozsáhlé úlohy k tisku.

CLP 3524 má také obrovské pamì�ové kapacity! Pamì� o
velikosti 128 MB je dostupná ji� ve standardním vybavení,
lze ji však rozšíøit a� na velikost 1024 MB, a to za pou�ití
lehce ovladatelných DIMM modulù. Pøenos dat je
uskuteèòován mnohem rychleji díky nejnovìjší DDR RAM
pamìti. Spolu s výkonným procesorem PowerPC/600 MHz
CPU zabezpeèí tato pamì�, �e Vaše tiskové úlohy budou
provedeny rychle a efektivnì.
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TECHNICKÁ DATA CLP 3524

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

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

Stroj CLP 3524 je vyroben podle po�adavkù programu
ENERGY STAR, americké agentury pro �ivotní prostøedí.
Technické zmìny vyhrazeny.
UTAX doporuèuje pou�ívat pouze originální pøíslušenství a
spotøební materiál pro bezproblémový chod Vašeho stroje.

* V závislosti na operaèním cyklu.
** Doporuèený spotøební materiál naleznete v návodu.

Na obrázku je stroj vyobrazen s volitelným pøíslušenstvím. Váš dealer UTAX

Typ
Metoda tisku

Rychlost tisku

Rozlišení

Procesor
Pamì�

Emulace

Standardní rozhraní

Zásobník papíru

Volitelný zásobník papíru

Výstup výtisku
Volitelný výstup výtiskù

Formát papíru

Hmotnost papíru

Typ papíru

Rozmìry (Š x H x V)
Hmotnost

Napájení
Certifikáty

OBECNÉ ÚDAJE

HARDWARE/SOFTWARE

ROZHRANÍ

ØÍZENÍ PAPÍRU

ROZMÌRY A HMOTNOST

SPOTØEBA

Barevná tiskárna
LED
a� 24 stran A4/min. barevnì i èernobíle;
oboustrannì (volitelné): 24 stran A4/min. barevnì i
èernobíle; tisk první strany za cca 12 sekund
600 x 600 dpi, technologie Multi-Bit pro optimální
barevný tisk

PowerPC 750CXr/600 MHz
128 MB (rozšíøení max. na 1024 MB/2 DIMM sloty)
PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s Postscript 3)

USB 2.0, paralelní IEEE 1284, 10/100 BaseTX

univerzální kazeta max. na  500 listù
ruèní podavaè max. na 100 listù
univerzální kazeta na 3 x 500 listù, 60-105 g/m ,
formátu A4, A5, B5, obálky
max. 250 listù tiskem dolù
max. 100 listù tiskem nahoru
A4, A5, B5, obálky, min. 70 x 148 mm,
max. 216 x 356 mm
univerzální kazeta: 60-105 g/m
ruèní podavaè: 60-200 g/m
univerzální kazeta: 60-105 g/m , normální a
recyklovaný papír
ruèní podavaè: 60-200 g/m , normální a recyklovaný
papír, prùsvitný**

345 x 470 x 385 mm
cca 22 kg

220/240 V, 50/60 Hz
GS/TÜV, CE
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Toner kit black

Toner kit cyan

Toner kit magenta

Toner kit yellow

PF-60

DU-301

EF-60

PT-301
HD-5

SPOTØEBNÍ MATERIÁL

PØÍSLUŠENSTVÍ

Toner black na 8.000 stran formátu A4
s pokrytím strany 5 %
Toner cyan na 8.000 stran formátu A4
s pokrytím strany 5 %
Toner magenta na 8.000 stran formátu A4
s pokrytím strany 5 %
Toner yellow na 8.000 stran formátu A4
s pokrytím strany 5 %
(startovací kit pro ka�dou barvu na 4.000
stran formátu A4 s pokrytím strany 5 %)

univerzální kazeta na 500 listù:
60-105 g/m , A4, A5, B5, obálky,
max. 3 jednotky PF-60
duplexní jednotka, 60-105 g/m , A4, A5, B5,
obálky
podavaè obálek, max. 70 standardních/100
leteckých obálek, A6-C5**
výstup výtiskù, max. 100 listù tiskem nahoru
hard disk min. 40 GB (pamì� na funkce jako
je rychlá kopie, soukromý tisk, pamì� pro
úlohy k tisku)
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