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Značný výkon 
na malé ploše

0,209 m2

Digitální 
multifunkční systém
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My z firmy TA Triumph-Adler jsme si dali za cíl učinit každodenní práci s dokumenty co nejefektivnější. Perfektní technické vlastno-
sti našich výrobků, komplexní poradenství při výběru stroje a následná servisní podpora na místě Vám zaručují jejich bezproblémo-
vé a efektivní nasazení. Díky tomuto spektru výkonů a služeb Vám můžeme nabídnout to nejlepší.

TA Triumph-Adler the experts at output

Firma TA Triumph-Adler a logo TA Triumph-Adler jsou registrovanými obchodními značkami společnosti TA Triumph-Adler AG. Všech-
ny ostatní zmiňované názvy značek jsou registrovanými obchodními značkami jednotlivých výrobců.

DC 2018 – značný výkon na malé ploše
Ať už kopírujete, tisknete, skenujete nebo faxujete, není lepšího
pomocníka nad malý, kompaktní DC 2018.

Na toto profesionální zařízení, zabírající méně než 0,21m2 a spolehlivě
pracující s rychlostí 18 stran A4 za minutu při rozlišení 1200 dpi, se
můžete plně spolehnout. Na první vytisknutý dokument čekáte nejdéle
8,8 sekund. První kopii získáte za 10 sekund. DC 2018 je také 
plnohodnotný skenovací systém se schopností skenovat barevně i
černobíle a všechny naskenované dokumenty lze odeslat stisknutím
jednoho tlačítka jako přílohu do e-mailu. Vybavíte-li ještě DC 2018
faxovým systémem, odešlete díky kompresi JBIG a rychlosti modemu
33,6 kbps Vaši faxovou zprávu za 3 sekundy!

Tento „malý“ systém je velký svou nadstandardní 96 MB pamětí,
která je k dispozici jak pro kopírování, tak i pro tisk a skenování.
Pokud budete potřebovat, můžete kapacitu paměti jednoduše 
rozšířit až na  320 MB. A to už je dost prostoru pro uložení 320 stran. 

Další silnou stránkou DC 2018 je příjemné a jednoduché ovládání. 
V základní výbavě integrovaný paralelní port, USB 2.0 a síťová karta
10/100BaseTX jsou nakonfigurovány tak, aby Vám umožnily co 
nejjednodušší přístup do počítačové sítě. Digitální kopírovací funkce
jako „scan once – copy many“, elektronické sortování nebo správce
úloh Vám navíc ušetří spoustu času. A se standardní zásobou papíru,
kterou můžete rozšířit až na 550 listů, je DC 2018 připraven i na
objemné tiskové a kopírovací úlohy.   

Stroje DC 2018 jsou vyrobeny podle 
požadavků programu ENERGY STAR.

Změny konstrukce a vybavení 
vyhrazeny (05/2005).

Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím.

* pouze tisková média doporučená výrobcem.

Všeobecně

Typ Stolní
Funkce Kopírování, tisk, skenování, volitelně faxování

Proces kopírování Elektrostatický laserový zápis
Typ originálu Jednotlivé listy, knižní originály, trojrozměrné objekty, max. A4

Rychlost kopírování 18 stran A4 za minutu
1. kopie/zahřívací čas 9,5 sekund*/20 sekund

Rozlišení/Úrovně šedé 600 x 600 dpi/256
Zásobník papíru Univerzální kazeta na 250 listů (A5R-A4)

Ruční podavač na 50 listů (A6R-A4)
Hmotnost papíru 60-80 g/m2 z kazety, 60-160 g/m2 z bočního padavače

Paměť pro kopírování 96 MB RAM, max. 320 MB RAM
Vícenásobné kopírování 1-999 Kopií

Zoom 50%-200% v krocích po 1%
Funkce a režimy Úsporný režim, režim přerušení kopírování, Scan Once – Copy

Many (kopírování z paměti), elektronické sortování, slučování 
tisku 2 v 1 a 4 v 1, rezervace úloh, 8 paměťových funkcí

Rozměry/Hmotnost           

Rozměry/Hmotnost 496 x 421 x 385 mm (Š x V x H) ca 14,5 kg        

Volitelně 

Podavač originálů Automatický podavač na 50 listů DP-100
Zásobník papíru 1 x univerzální kazeta na 250 listů PF-17 (A5R-A4)

Další příslušenství Stolek pod kopírku

Tiskárna  

Typ Laserová tiskárna integrována ve stroji
Rychlost tisku 18 stran A4 za minutu

Rozlišení 600 x 600 dpi (1.800 x 600 dpi interpolovaně)
Procesor PowerPC 750CXr/300 MHz

Paměť pro tisk Sdílená pro kopírování a tisk
Rozhraní Standard IEEE 1284, 10/100BaseTX, USB 2.0

Síťové protokoly TCP/IP, UNIX, Net BEUI, Apple Talk
Operační systém Windows 98 SE, ME, NT 4.0, Windows 2000, XP, 

Mac OS 9.1 a vyšší/Mac OS X 10.0 a vyšší
Emulace PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s Postscript 3) 

Funkce Přímý tisk PDF, Tisk E-mailu

Síťový skener     

Typ skeneru Černobílý a barevný
Rozlišení 600 x 600 dpi

Funkce Scan-to-PC, Scan-to-E-mail (8 adresátů), TWAIN (pouze s USB)
Max. formát/Expozice do A4/Foto, Text, Foto/Text, OCR

Rychlost skeneru max. 18 originálů za minutu (A4)
Typy souborů TIFF (čb), PDF, JPEG (barevně)

Rozhraní 10/100BaseTX
Síťový protokol TCP/IP

Operační systém Windows 98 SE, ME, NT 4.0, Windows 2000, XP

Volitelně síťový fax

Rychlost modemu 33,6 kbps
Přenosová rychlost 3 sekundy a méně s kompresí JBIG

Max. formát originálu do formátu A4
Rozlišení Normal (200 x 100 dpi)

Fine (200 x 200 dpi)
Ultra fine (400 x 400 dpi)

Metody komprese JBIG, MMR, MR, MH
Adresy 100 čísel (20 skupin)
Paměť 6 MB

Funkce a režimy Možnost faxování po síti, automatické
opakování vysílání, odložené vysílání,
protokol o vysílání

Operační system Windows 98 SE, ME, NT 4.0 SP5, 
Windows 2000, XP SP2


