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Link do produktu: https://agapo.pl/kserokopiarka-olivetti-d-copia-1801mf-drukarka-radf-duplex-skaner-twain-toner-startowyna-3-000-p-44302.html

Kserokopiarka Olivetti D-COPIA
1801MF podajnik dokumentów
dwustronnych, duplex, drukarka,
skaner TWAIN, toner na 3 000 str
Numer katalogowy

Olivetti D-COPIA 1801MF RADF

Producent

Olivetti

Opis produktu
Kserokopiarka Olivetti D-COPIA 1801MF

Drukarka, RADF, duplex, skaner TWAIN, toner startowy na 3 000 str.
Brak sieci.

Opis produktu:
Olivetti d-Copia 1801MF jest idealnym urządzeniem do średniej grupy roboczej, zapewnia wejście w nowy wymiar jakości
technologii cyfrowej. Wykorzystuje swoją technologię cyfrową do zapamiętywania oryginałów i wykonania tylu kopii, ilu
potrzebujesz, ze stale wysoką jasnością i ostrością. Najwyższa produktywność rozciąga się także na zarządzanie papierem:
w wysokiej konfiguracji, z trzema dodatkowymi kasetami na papier, kasetą standardową oraz podajnikiem bocznym, dCopia 1801MF ma pojemność 1300 arkuszy.
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Cechy urządzenia - ogólne:
Kserokopiarka cyfrowa (drukarka GDI, skaner kolorowy – standard !!!)
Technologia druku - laserowa
Maksymalny format oryginału A-3
Formaty kopii od A-6R do A-3
Prędkość kopiowania - 18 str./min.
Czas pierwszej kopii – 5,7 sek.
Czas nagrzewania – 17,2 sek.
Kopiowanie wielokrotne - 1-999 stron
Zoom 25 - 400 %
Różne tryby pracy – tekst lub foto, mieszany – tekst i foto oraz automatyczny
1 kaseta uniwersalna na 300 kartek – standard, możliwość dodania 1, 2 lub 3 kaset
100 kartkowy podajnik ręczny
Tryb kontrolowanego dostępu – 100 kodów dla użytkowników
Pamięć kopiarki – max 256 MB
Drukarka GDI – STANDARD
Skaner kolorowy – STANDARD
Sortowanie elektroniczne – STANDARD
Jeden skan – wiele kopii (kopiowanie z pamięci)
Wiele stron na jednej kartce (2 na 1; 4 na 1) – STANDARD !
Przesuwanie marginesu
Wybielanie marginesu
Tryb EcoPrint – oszczędzanie toneru.
Niska emisja ozonów i pyłów
Toner na min. 18.000 kopii (dla 5 % pokrycia) !!!
Zestaw przeglądowy (bęben + inne części) na min. 150.000 kopii !!!
Wymiary – 565 x 527 x 485 mm
Waga – ok. 26 kg + opcje

Eksploatacja:

Koszt A4 netto – około 2 groszy
Opcje i materiały:
Stolik - 250 zł netto.
Platen Cover (H) - Pokrywa oryginałów (wliczone w cenę) - 180 zł netto.
DP-480 - RADF Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy, A3-A5R, 45-160
DU-480 - Duplex, 64-105

g/m², A3-A5R - 380 zł netto

PF-480 - Dodatkowa kaseta na 300 arkuszy, A3-A5R, 64-105 g/m² - 780 zł netto
IB-33 - Zewnętrzny serwer druku sieciowego.
Toner - Toner na 15 000 kopii - 260 zł netto

Maintenace Kit - Zestaw serwisowy 150 000 kopii (zawiera bęben) - 580 zł netto
Różne warianty:

Olivetti D-COPIA 1801MF, pokrywa oryginałów, toner startowy na 3 000 stron – >>KLIKNIJ
Olivetti D-COPIA 1801MF, RADF, duplex, pokrywa, toner startowy na 3 000 stron – >>KLIKNIJ
Olivetti D-COPIA 1801MF, RADF, duplex, drukowanie w sieci, toner startowy na 3 000 stron – >>KLIKNIJ

Kopiarka
Technologia

Laserowa

Prędkość dla formatu A4/A3

18/8 str./min

Czas nagrzewania

17,2 s
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g/m² - 1 130 zł netto

Czas pierwszej kopii

5,7 s

Kopiowanie wielokrotne

1 - 999

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Pamięć kopiarki

256 MB

Podajnik papieru

Podajnik boczny

Zoom

300 arkuszy (64-150 g/m²)

100 arkuszy (45-160 g/m²)

25-400% (co 1 %)
Skanuje raz, drukuję wiele razy - tak.

Drukarka
Prędkość

18 str./min

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Emulacje

GDI

Pamięć

32 MB

Zgodność

Wszystkie obecne systemy Windows. Apple Mac OS 9.x-10.x

Interfejsy

USB 2.0

Skaner
Typ

Kolorowy TWAIN

Maksymalny obszar skanowania

A3

Rozdzielczość

max 600 dpi

Prędkość skanowania

22 (cz-b), 14 (kolor) opm (A4, 300dpi oryginały jednostronne, z DP 480)

Formaty plików

TIFF, JPG, PDF (skompresowany), BMP

Gwarancja
Gwarancja
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