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BAREVNÁ MULTIFUNKCE CLP 3532



CLP 3532

SKUTEÈNÝ PROFESIONÁL NA VAŠÍ STRANÌ.

Stroj CLP 3532 Vám vyrazí dech vynikajícími výtisky všech dokumentù
o velikosti formátu A4 a A3 a spolehlivì zajistí, �e vše, co tisknete, vypadá
perfektnì. Toto všechno provádí v ú�asné rychlosti, a to 32 stran formátu
A4 za minutu barevnì i èernobíle. První barevnou stranu budete mít
v rukou ji� za 7,9 sekund. K dispozici máte také velké mno�ství
dokonèovacích mo�ností - i pro vìtší tiskové úlohy. Brzy oceníte také
trvale ni�ší provozní náklady.

TATO TECHNOLOGIE MÁ ZKRÁTKA VŠECHNO.

A� u� jde o informaèní bulletin, prezentaèní bro�uru, leták èi prospekt,
CLP 3532 pøinese perfektní výsledky v�dy, a to díky preciznímu pøizpùsobení
barev, technologii multi-bit a inovaènímu vývojovému systému. Navíc,
integrovaná sí�ová karta umo�ní celému oddìlení pøístup k výjimeèné kvalitì
obrazu se zvláštì jemnými barevnými pøechody. 800 MHz procesor PowerPC
750GL CPU s pamìtí o velikosti 256 MB (rozšíøitelná a� na 1.024 MB) Vám
zajistí rychlé zpracování pøi

. Také duplexní jednotka pro oboustranný tisk usnadní zpracovávání
objemnìjších úloh.

Kapacita zásobníkù papíru se dá rozšíøit a� na 4.100 listù a nejsou zde �ádné
limity pro dokonèovací mo�nosti vnitøního zpracování jako je dìrování,
sešívání, bro�ovací modul a multifunkèní tøídiè. Inteligentním doplòkem je
volitelný 40 GB harddisk, který umo�òuje rychlý tisk z pamìti, soukromý tisk
chránìný heslem a u�ívání virtuálních poštovních schránek.

pøijímání rozsáhlejšího tisku èi vìtšího mno�ství
dat



CLP 3532
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NA PRVNÍ POHLED ŠPIÈKOVÝ VÝKON:
Nejlepší kvalita obrázkù díky inovaènímu vývojovému systému

Vysoká rychlost: 32 stran formátu A4 za minutu èernobíle i barevnì

Nízká èekací doba: první èernobílá kopie za 5,9 sekund, první barevná kopie za 7,9 sekund

Zahøívací doba je pouze 45 sekund

Formát papíru od A6R do A3

Pamì� RAM o velikosti max. 1.024 MB*

Mo�nost snadného rozšíøení kapacity zásobníkù papíru max. a� na 4.100 listù*

Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk

Bezpeènostní vodoznak pro ochranu originálních dokumentù

40 GB harddisk* umo�òuje mno�ství funkcí ke zpracování úloh
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U�ivatelsky pøívìtivý ovládací panel

Mo�nost univerzální dvoukazety po 500 listech*,
velkokapacitní kazety na 3.000 listù* nebo stolku pod stroj*

3.000listový finišer* (sešívání max. 50 listù)
nebo 1.000listový finišer* (sešívání max. 30 listù)

Dìrovací jednotka* pro 3.000listový finišer

Bro�ovací modul* pro 3.000listový finišer (sedlové šití a skládání)

Multifunkèní tøídiè* pro 3.000listový finišer, sedm výstupních
pøihrádek (ka�dá na 100/50 listù formátu A4/A3)

40 GB harddisk* a pamì� RAM o velikosti max. 1.024 MB*

* volitelné

Data security kit*

Standardní vlastnosti:

CLP 3532 s univerzální dvoukazetou po 500 listech a duplexní jednotkou
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CLP 3532TECHNICKÁ DATA

Typ
Funkce

Technologie tisku
Formát originálu

Rychlost tisku

První kopie/zahøívací doba
Rozlišení pøi tisk

Standardní kapacita papíru

Hmotnost papíru

Výstup kopií
Procesor

Pamì� pro tisk
Rozhraní

Sí�ové protokoly
Operaèní systémy

Emulace
Funkce

Rozmìry
Hmotnost

Napìtí
Spotøeba

Provozní hluk
Certifikáty

Toner kit

OBECNÉ ÚDAJE

ROZMÌRY/HMOTNOST

�IVOTNÍ PROSTØEDÍ

SPOTØEBNÍ MATERIÁL

stolní tiskárna
tisk
laserová technologie barevného a èernobílého tisku
A3-A6R,
max. 297 x 432 mm, min. 99 x 147 mm
max. 32 stran formátu A4/min. barevnì i èernobíle,
max. 16 stran formátu A3/min. barevnì i èernobíle
barevnì: 7,9 sekund*, èernobíle: 5,9 sekund*/45 sekund
600 x 600 dpi
univerzální dvoukazeta po 500 listech (A3-A5R),
ruèní podavaè na 100 listù (A3-A6R)
univerzální kazeta 60-105 g/m , ruèní podavaè 60-220 g/m2 2

2
,

duplex 60-105 g/m
500 listù formátu A4 tiskem dolù
PowerPC 750GL/800 MHz
256 MB RAM (max. 1.024 MB - 2 sloty)
IEEE 1284 paralelní, USB 2.0, 10/100BaseTX
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 Ilc, KCGL
duplex, 100 u�ivatelských kódù, pøímý tisk PDF souborù, tisk èárových
kódù, soukromý tisk

597 x 605 x 660 mm (Š x H x V)
cca 80 kg

220/240 V, 50/60 Hz
max. cca 1.400 W, cca 840 W pøi kopírování, cca 210 W v klidovém
re�imu, cca 15 W ve stavu sleep
cca 53,7 dB(A) pøi kopírování, cca 43,8 dB(A) v klidovém re�imu
GS/TÜV, CE

toner black na 15.000 stran formátu A4 s pokrytím strany 5 %,
startovací kit black na 7.500 stran formátu A4 s pokrytím strany 5 %
toner cyan, magenta, yellow - ka�dý na 7.000 stran formátu A4 s
pokrytím strany 5 %,
startovací kit cyan, magenta, yellow - ka�dý na 3.500 stran formátu A4 s
pokrytím strany 5 %

* V závislosti na operaèním cyklu.

Zásobníky papíru

Finišer

Další pøíslušenství

VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ

PF-710 (univerzální dvoukazeta po 500 listech (A3-A5R)),
PF-750 (velkokapacitní kazeta na 3.000 listù (A4/B5))
DF-730 (kapacita 1.000 listù A4, sešívání max. 30 listù A4),
DF-710 (kapacita 3.000 listù A4, sešívání max. 50 listù A4),
PH-5C dìrovací jednotka pro DF-710,
BF-710 bro�ovací modul pro DF-710 (sedlové šití max. 16 listù
A3/A4/B4),
MT-710 multifunkèní tøídiè
Data security kit D, harddisk HD-5 (40 GB), stolek pod stroj è. 50

Váš dealer UTAX

Stroj UTAX CLP 3532 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. YOUR OFFICE PARTNER


