TECHNICKÉ
PARAMETRY
KOPÍRKA
Konfigurace:
Kopírovací proces:
Rychlost kopírování:

stolní přístroj
elektrofotografický tisk
čb:
20 / 25 stran za minutu
barva:
20 / 25 stran za minutu
Nastavení počtu kopií: 1 – 999
Zahřívací čas:
22 s
Čas první kopie:
čb:
6,3 s
barva:
9,2 s
Zoom:
25 – 400 % v 1 % krocích
Rozlišení:
600 dpi
Kapacita paměti:
standard:
1,5 GB + 160 GB HDD
Kapacita papíru:
standard:
zásobníky 2x250 listů
		
boční zásobník 100 listů
maximum:
1600 listů
Výstupní kapacita:
maximum:
650 listů
Rozměry papíru:
A6 – A3 (z bočního zásobníku až A3+)
Gramáž papíru:
1. zásobník:
60 – 256 g/m2
2. zásobník:
60 – 169 g/m2
duplex:
60 – 105 g/m2
boční zásobník:
52 – 256 g/m2
Rozměry (šxhxv):
587 x 676 x 845 mm
Tlačítko přerušení kopie: standard
Uživatelské kódy:
500
Hmotnost:
100 kg (vč. ARDF)
Napájení:
220 – 240 V, 50/60 Hz
Příkon:
maximum:
1,68 kW

TISKÁRNA
Rychlost tisku:

čb:
20 / 25 stran za minutu
barva:
20 / 25 stran za minutu
Tiskové jazyky:
standard:
PCL5c, PCL6
volitelně: Adobe ®PostScript ®3™, IPDS
Rozlišení: 		
1200x1200 dpi
Rozhraní:
standard:
USB2.0, Ethernet
(10Base-T/100Base-TX)
volitelně:
paralelní IEEE1284 / ECP
Wireless LAN IEEE802.11a/b/g
Ethernet 1000 base-T
Síťové protokoly:
TCP/IP, IPX/SPX, SMB,
AppleTalk (aut. přepínání)
Podporovaná prostředí:
Windows 2000/XP/Vista/7/Server
2003/Server 2008/Server 2008R2,
Novell® Netware ® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 a novější
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
RedHat ® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise,
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3
Macintosh OS X v10.2 a novější
SAP ® R/3® 3.x a novější, mySAP ERP2004 nebo novějsí
NDPS Gateway
IBM iSeries, AS/400 ® (OS/400 HPT)
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SKENER
Rychlost skenování:

čb:
44 stran/min (A4, LEF)
barva:
44 stran/min (A4, LEF)
Rozlišení:
max. 600 dpi (plnobarevně)
max. 1200 dpi (čb, šedá škála)
Formát originálu:
A5 – A3
Výstupní formát:
PDF/JPEG/TIFF
Ovladače:
síťový TWAIN
Scan to e-mail:
pomocí protokolů TCP/IP a SMTP
Max. počet adresátů: 500 na jednu operaci
Max. kapacita adresáře: 2000
Adresáře:
interní, LDAP (max. 5 adresářů)
Skenování do složek: SMB, FTP, NCP (s přihlášením)
Cíle:
max. 50 složek na úlohu

Kompaktní barva
pro každou kancelář

FAX (volitelné)
Obvod:
Kompatibilita:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) Internet Fax
ITU-T (T.38) IP-Fax
Modemová rychlost: max. 33,6 kbps
Rozlišení:
standard/jemný:
200x100/200 dpi
maximum:
400x400 dpi (volitelně)
Metody komprese:
MH, MR, MMR, JBIG
Rychlost skenování: méně než 1 s
(A4 SEF, 200x100 dpi)
Kapacita paměti SAF: standard:
4 MB (cca 320 stran*)
maximum: 28 MB (cca 2240 stran*)
Zálohování paměti:
1 hodina
Bleskové volby:
2000 čísel
Skupinové volby:
100 skupin
*dokument ITU-T č.1
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Kryt expozičního skla
Oboustranný podavač dokumentů (50 listů)
Zásobník papíru 2x500 listů
Zásobník papíru 500 listů
Jednopřihrádkový výstupní zásobník (100 listů)
Finišer 500 listů
Posuvný třídič (250 listů)
Modul Adobe ®PostScript ®3™
Karta rozhraní WirelessLAN (IEEE 802.11b/a/g)
Karta rozhraní 1000Base-TX
Karta rozhraní Bluetooth
Karta paralelního rozhraní
Rozšiřující G3 faxová linka
Konvertor formátu souborů
Bezpečnostní modul
Modul ochrany proti kopírování
Modul pro šifrování HDD
Java VM karta
Karta pro přímý tisk z fotoaparátu
Rozšiřující USB/SD slot
Externí výstupní zásobník

Všechny značky a názvy produktů
jsou obchodními značkami jejich
právoplatných vlastníků.
Firma Gestetner potvrzuje, že tento
produkt splňuje stanovy Energy
Star pro hospodárnost s elektrickou
energií. Firmě Gestetner byl přidělen
certifikát ISO 9001, což je mezinárodní standard pro systém řízení
kvality ve výrobě.
Specifikace a vzhled produktu jsou
předmětem změny bez předchozího
upozornění. Barva skutečného
produktu se může lišit od vyobrazení
v prospektu.

Efektivní tvorba
všech barevných dokumentů
V jednoduchosti je síla

Požadavky na tvorbu barevných dokumentů v posledních letech stále rostou. Digitální distribuce dokumentů se stává

Díky moderním madlům zásobníků bude obsluha a doplňování papíru jednoduché pro každého. I případný zásek papíru lze velmi jednoduše
napravit díky krátké vnitřní cestě papíru. Ani
použití pokročilých funkcí není problém – to vše
díky barevnému 8,5“ dotykovému LCD displeji.

samozřejmostí. Barva je stále důležitější, ale externí zadávání tiskovin ukrajuje čím dál větší kus vašich prostředků.
Modely Aficio™ MP C2051/MP C2551 jsou východiskem z této neutěšené situace. Díky své přizpůsobivosti, kompaktnímu
provedení a produktivitě jsou tato zařízení výhodnou koupí. Poznejte sami, jak se takové množství funkcí vejde
do tak malého provedení.

Jedinečné barvy

• Všestrannost: kopírování, tisk, skenování s volitelným faxováním

Vaše barevné výstupy budou jasné a ostré díky
polymernímu PxP™ toneru, který modely Aficio™
MP C2051/MP C2551 používají. O kvalitu výstupu se
nemusíte bát ani u velkých úloh. Rozlišení tisku pak
dosahuje až ohromujících pravých 1200x1200 dpi.

• Výjimečná produktivita při 20/25 str/min černobíle i barevně
• Ostrý a kvalitní výstup díky polymernímu PxP™ toneru
• Plné rozlišení 1200x1200 dpi
• Široká podpora médií, včetně natíraných
• Interní finišer včetně možnosti děrování

Přeborník na média
Tvoříte zprávy, letáky, nebo příručky? Modely Aficio™ MP C2051/MP C2551
jsou opravdovými přeborníky na tisková média. Schopnost zpracovat
rozměry od A3+ po A6, s rozsahem gramáží od pouhých 52 g/m2 až po 256
g/m2. Rovněž lesklá a potahovaná média nejsou problém. Obálky a průsvitky
můžete snadno potiskovat pomocí bočního zásobníku.

Flexibilní skenování

Bezpečnost především

Posílejte pohodlně naskenované dokumenty – ať už do emailových schránek
nebo síťových složek jen stiskem jediného tlačítka. Pokud nechcete zbytečně
zatěžovat síť nadbytečným provozem, s výhodou využijte funkce scan-to-URL.
Jako volitelnou alternativu pak máte dispozici skenování na USB klíčenky a SD
karty nebo tisk z USB/SD médií.

Chraňte vaše podnikání před bezpečnostními
hrozbami nejmodernějšími metodami ověřování,
šifrování a ochrany dat:
• Pokročilé řízení přístupu: ověřování Windows ®
omezení přístupu k barvě.
• Ochrana před únikem informací a průmyslovou
špionáží: bezpečnostní modul.
• Ochrana výtisků vodoznakem proti
neoprávněnému kopírování.

Co je doma, to se počítá
Modely Aficio™ MP C2051/MP C2551 nabízejí jedinečnou možnost rozšíření
o interní finišer s kapacitou 500 listů s funkcemi sešívání a děrování. Pokud
jej přidáte ke svému zařízení, získáte nadstandardní funkce pro manipulaci
s papírem a zároveň spolehlivého pomocníka v kanceláři. Skoncujte už
konečně s externím zadáváním tisku a tvořte dokumenty pod svou kontrolou
od začátku až do konce.

250 listů

250 listů
Zelená je dobrá
Společnost Gestetner používá netoxické materiály pro veškerá svá zařízení.
Rovněž metody výroby PxP™ toneru jsou jedinečné energetickými úsporami.
To vše je spojeno s nízkou spotřebou energie, čistým a tichým provozem a se
standardní funkcí oboustranného výstupu je Aficio™ MP C2051/MP C2551
důkazem péče o životní prostředí.

500 listů

500 listů

Bez spojení není velení
Připojitelnost je hlavním parametrem současné prostředí. Modely Aficio™
MP C2051/MP C2551 umožňují skenování / tisk z nebo do SD karet a USB
klíčenek. Pro splnění bezpečnostních požadavků mohou rovněž posílat
šifrované PDF soubory. Ani při nestandardních požadavcích nepřijdete zkrátka
– volba rozhraní Wireless LAN, Bluetooth či Gigabit LAN je k vašim službám.

Díky svému malému půdorysu může
Aficio™ MP C2051/MP C2551 zaujmout volné
místo hned vedle vašeho stolu. Tak budete mít
vše na dosah ruky. Jedno barevné zařízení se
tak postará o celou práci – tisk, kopírování,
distribuci a dokonce i dokončování.

