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DIGITÁLNÍ KOPÍROVACÍ STROJ



XC 9036 JE FLEXIBILNÍ PROFESIONÁL
      VELKOFORMÁTOVÝCH ÚLOH!

Technická schémata, strukturální plány, mapy, stavební nebo prostorové výkresy prostì nemohou být 
na standardním formátu papíru. Pokud potøebujete dokument ve velkém formátu, je XC 9036 tím 
pravým expertem, pracujícím ve výjimeèné  kvalitì, efektivitì a s vysokou pøizpùsobivostí. 
Tento digitální kopírovací systém pracuje ohromující rychlostí 3,6m (2,5 A0) za minutu 
pøímo z role. XC 9036 kopíruje s vysokým rozlišením 600x600 dpi. Tato kvalita repro-
dukovaných dokumentù zajistí precizní ostrost tìch nejmenších detailù a nejjem-
nìjších linek. Funkce jako zrcadlový èi inverzní náhled dokumentu v reálném 
èase a uživatelské kódy jsou standardním vybavením tohoto velkoformátového 
digitálního šampióna. A jestliže potøebujete velkoformátový multifunkèní stroj,
 XC 9036 mùžete využít také jako sí�ovou tiskárnu nebo skenovací systém.

PØIDEJTE SVÙJ VLASTNÍ TALENT

Pokud jde o velkoformátové kopírování, tisk a skenování, pak jedinì s XC 9036. 
Díky novému dotykovému panelu je nyní celé ovládání tohoto stroje v koneècích 
Vašich prstù. Zobrazovaná nápovìda Vám nabízí prùvodce systémem, který Vás 
provede krok za krokem všemi jeho funkcemi a pomùže Vám vykonávat složitìjší 
úkoly, jako tøeba založení originálu nebo výmìna toneru. Je zde také umístìna 
kompletní sada systémových kontrolních nástrojù, která dovoluje správci systému 
udržovat optimální efektivitu pøi potøebném výkonu stroje. Toto všestranné 
informaèní centrum je umístìno pøímo ve stroji XC 9036.
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PRO VELKOFORMÁTOVÉ ÚLOHY VE VAŠÍ SÍTI

Díky volitelnému printing systému lze XC 9036 jednoduše zapojit jako sí�ovou tiskárnu. Mùžete tak 
efektivnì tisknout celou škálu formátù. Použitím TCP/IP sí�ového protokolu vytvoøí XC 9036 extrémnì 
spolehlivé a bezpeèné pøipojení, díky kterému mohou být bezproblémovì zpracovávány dokumenty 
z mnoha aplikací pracujících pod Windows, jako napø.  AutoCAD. 
Toto umožòuje nejen komplexní PostScript a tisk PDF souborù ve velkém formátu, ale také tisk DWF 
souborù, které vzhledem k jejich velikosti obsahují rozsáhlé informace a komplexní detaily z 
originálních CAD souborù. 
Èetný tiskový náhled a kontrolní tiskové volby slouží k zajištìní toho, aby dokument vypadal pøesnì 
dle Vašich pøedstav. Navíc, protože nìkteré úlohy jsou naléhavìjší než jiné, XC 9036 pøedstavuje 
inteligentní smyèkový systém, který bude dùležité soubory vždy sledovat a prioritnì zpracovávat.

PRECIZNOST SKENOVÁNÍ

Díky pružnému skenovacímu systému, ète XC 9036 
Vaše dokumenty bleskovou rychlostí 18 cm/sek. Spoleènì s nejnovìjší technologií     
ve skenování je tak zaruèena stejná kvalita kopie jako originálu. Pøirozenì tento 
multifunkèní stroj skenuje dokumenty do mnoha standardních formátù a uchovává je 
bezpeènì chránìné heslem.

ROZHODNÌTE SE KAM !

Jednoduché ovládání je nejvyšší prioritou  XC 9036 a to pøedevším 
pøi zacházení s tiskovými médii. Proto se sami rozhodnìte o místì výstupu Vašich 
dokumentù - zdali je pro Vás výhodný výstup na èelní nebo na zadní stranì stroje. 
Velice jednoduše mùže být též pøipojena on-line skládaèka. XC 9036 je zároveò 
vybaven ruèním podavaèem papíru na speciální papíry a média.

XC 9036



TECHNICKÁ DATA XC 9036

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

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

ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ

Napájení 220 / 240V, 50/  60Hz

Spotøeba max. 1.500 W

Úroveò hluku 60 dB(A) pøi kopírování

52 dB(A) v klidovém režimu

VOLITELNÁ PØÍSLUŠENSTVÍ

Funkce tisk a skenování

Další datové formáty PDF, PostScript level 3

Typ konzolový kopírovací stroj

Funkce kopírování  s pøíslušenstvím  tiskárna i skener

Proces kopírování LED

Metoda zapékání tlakem a teplem

Formát kopie / výtisku min 279 x 210 mm, max 914 x 3.600 mm

Formát sken. dokumentu min 275 x 210 mm, max 914.4 x 15.240 mm

Šíøe originálu min 275 mm, max 932.2 mm

Tlouš�ka originálu min 0.05 mm, max 0.65 mm

Rychlost kopírování / tisku 3,6 m/min.

1. kopie / zahøívací doba 22 sekund (A1)*/5 min.

Rozlišení kopírování / tisku 600 x 600 dpi

Podávání papíru 2 plnì automatické role, ruèní podavaè papíru

Hmotnost papíru papír 64 - 90 g/m2; prùsvitný papír a 64 - 90 g/m2; film 

Výstup médií zepøedu nebo zezadu

Vícenásobné kopírování 1 - 999 kopií

Zoom 5% - 3.600% v krocích po 0,1%

Funkce kopírování: snadná obsluha pomocí dotykového displeje s mnohojazyèným 

výbìrem, online nápovìda pøes dotykový displej, není potøeba ovládací PC, 

elektronické tøídìní, zrcadlový a inverzní obraz, automatická volba formátu 

originálu, automatickéa ruèní nastavení kvality kopie, uživatelské úèty, 

správa kopírovacího stroje

volitelný tisk: naplánování tiskových úloh podle data a èasu, KIP-Request 

(pro sí�ový tisk), KIP PrintNet (webová tisková utilita podobná jako KIP-Request).

AutoCAD ovladaè umožòuje tisk pøímo z technického SW AutoCAD, dále pak tisk 

ze všech aplikací pracujících na platformì WINDOWS

volitelné skenování: pøímé skenování do formátu pdf, náhled skenovaného 

dokumentu v reálném èase, skenování do osobních mailboxù, souèasný tisk 

a skenování do souboru, pøipojení pøes standrdní TCP/IP protokol  

se systémem UNIX

Podporované formáty TIF Group 3/4, Cals Group 4, Intergraph CIT/TG4, IBM IOCA, JPG, 

uncompressed Grayscale TIF, nekomprimovaný color TIF, HPGL, HPGL 1/2, 

Calcomp 906/907, CGM, HP-RTL, DWF

ROZMÌRY A HMOTNOST

Rozmìry (Š x H x V) 1.100 x 1.240 x 600 mm

Hmotnost 200 kg

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.

Váš UTAX dealer
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