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TECHNICKÁ DATA XC 9020

Typ

Funkce

Proces kopírování

Metoda zapékání

Formát kopie

Formát originálu

Tlouš�ka originálu

Rychlost kopírování

1. kopie/zahøívací doba

Kvalita obrazu

Podávání papíru

Hmotnost papíru

Výstup médií

Vícenásobné kopírování

Zoom

Rozmìry (Š x H x V)

Hmotnost

Napájení

Spotøeba

Úroveò hluku

Další pøíslušenství

SENZAÈNÍ VELKOFORMÁTOVÉ KOPIE

Perfektní efektivita a funkènost, to je stroj XC 9020. Nikdy 
neselže a nadchne Vás pokaždé, když pøijde øada                
na velkoformátové kopírování. S rychlostí 3,6 m za minutu      
v prvotøídní kvalitì je to stroj, na který se mùžete opravdu 
spolehnout. Možnosti tohoto profesionálního kopírovacího 
stroje jsou opravdu nekoneèné. Vyberete si, jestli chcete 
kopírovat na standardní papír, prùsvitný papír èi dokonce      
na transparentní fólii. Volba formátu je také na Vás! Vy           
se rozhodnete, zda by se délka kopie mìla pøesnì rovnat 
originálu, nebo zda by všechny dokumenty mìly být 
kopírovány ve specifické velikosti. Jakmile je originál naèten, 
XC 9020 mùže vytvoøit až 19 kopií. a to není všechno!           
Pøi použití této funkce si po zkušebním výtisku mùžete být 
dvojnásobnì jisti, že výtisk je pøesnì dle Vašich požadavkù. 
Tím nejenom snížíte poèet skenování originálu, ale hlavnì 
šetøíte svùj drahocenný èas. Pro dosáhnutí optimální 
preciznosti je tento velkoformátový stroj vybaven 14 rùznými 
prahovými hodnotami, které vyberou nejlepší nastavení      
dle Vašeho originálu.

Jestliže je Váš dokument již znaènì starý, opotøebovaný, 
mající oslí uší, atd., nedìlejte si starosti! S XC 9020 mùžete 
odstranit nevhodné pozadí pouhým stiskem jediného 
tlaèítka. XC 9020, díky jeho dobøe promyšlené konstrukci,      
je velice snadné obsluhovat. Vkládání originálu, posun 
papíru, výstup kopií a doplòování toneru jsou velmi snadno 
pøístupné uživateli díky umístìní ovládacích prvkù na èelním 
panelù. Pøes takovou sílu zabere tento kanceláøský obr 
pøekvapivì malý prostor! 

Stroj UTAX XC 9036 je vyroben podle požadavkù programu ENERGY STAR, 
americké agentury pro životní prostøedí.
UTAX doporuèuje používat pouze originální pøíslušenství a spotøební materiál 
pro bezproblémový chod Vašeho stroje.
Technické zmìny vyhrazeny.
* V závislosti na operaèním cyklu.

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

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

konzolový kopírovací stroj

kopírování

nepøímý elektrostatický

tlakem a teplem

min. 210 x 297 mm (A4), 

max. 841 x 3.000 mm

min. 210 x 297 mm (A4),

max. 841 x 3.000 mm

min. 0,05 mm, max. 0,2 mm

3,6 m/min.

33 vteøin (A0)*/8 min.

2 x 7 krokù nastavení osvitu

plnì automatické role, ruèní podavaè papíru
 

papír 64 - 90 g/m ; prùsvitný papír 90 g/m ; 

transparentní folie 120 g/m

zepøedu

1 - 19 kopií

1:1

ROZMÌRY a HMOTNOST

580 x 1.239 x 460 mm

125 kg

ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ

220/240 V, 50/60 Hz

max. 1.560 W

55 dB(A) pøi kopírování

50 dB(A) v klidovém režimu   
 

VOLITELNÁ PØÍSLUŠENSTVÍ

stolek pod stroj
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Váš UTAX dealer
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