
Barevné Multifunkèní zaøízení

MPC4501/MPC5501

Spotøební materiál                                                ** pøi 5% pokrytí

Oznaèení Funkce
TONMPC5501BL toner èerný (25.500 stran)**

TONMPC5501CYA toner modrý (18.000 stran)**

TONMPC5501MAG toner èervený (18.000 stran)**

TONMPC5501YLW toner žlutý (18.000 stran)**

CSC760A sponky cartridge 1x 5.000

CSC760B sponky 3x 5.000

CSC860A sponky 1x 2.000

CSC860B sponky 4x 2.000

FAXMARKeR30 inkoustová cartridge pro oznaèovaè faxù

D0892250 válcová jednotka èerná (200.000 stran)**

D0892251 válcová jednotka barevná (120.000 stran)**

D0899640 developer èerný (300.000 stran)**

D0899660 developer modrý (240.000 stran)**

D0899670 developer èervený (240.000 stran)**

D0899680 developer žlutý (240.000 stran)**

Stroj
Oznaèení Funkce
MPC4501  MPC3001 kopírka, tiskárna, skener

(vèetnì developerù, válcových jednotek, duplexu)   

MPC5501 MPC5501 kopírka, tiskárna, skener

(vèetnì developerù, válcových jednotek, duplexu)   

Pøíslušenství pro rozšíøení funkcí
Oznaèení Funkce
DIF2018PAR modul paralelního rozhraní Ieee1284

DIF3245BT bluetooth modul

BROWSeRTYPee browser typ e

CAMCARDTYPeI karta pro pøímý tisk z fotoaparátu typ I

DIF802J Ieee802.11a/g wireless modul typ J

DIF802K Ieee802.11g wireless modul typ K

DIFGeB ethernet typ e

FAXOPTC5501 faxový modul

G3TYPeC5000 G3 jednotka

USBSDSLOTF USB/SD slot typ F

COUNTTYPeA rozhraní poèítadla

DDOSH bezpeènostní modul pro pøenos dat typ H

DFFCe pøevádìè formátu souborù typ e

RCGA vzdálená komunikaèní brána typ A

DMe32MB pøídavná pamì� pro fax 32 MB SDRAM typ 

PS3C5501 modul PostScript 3

KCB3045A key counter bracket

IPDSUNTC5501 IPDS jednotka typ C5501

CARDBRACKeT5501 èteèka karet typ C5501

SCNACS5000 stolní skener (pro hendikepované)

Pøíslušenství
Oznaèení Funkce
ARDF3040 oboustranný podavaè RADF

PLCVCFe3800A horní víko

961601 stolek kovový

BN3080 1 bin pult

LCITPB3110 stolek s kazetami 2x 1.000 listù A4

LCITRT3010 pøídavná kazeta 1x 1.200 listù

PFUPB3100 stolek s kazetami 2x 500 listù

BU3030 pøeklenovací jednotka

eNVeLeF3000 podavaè obálek

SH3040 tøídiè posuvný

SIDe TRAYC5501 postranní výstupní zásobník typ C5501

SR790CHNA sorter 1.000 listù

SR3030CHN sorter sešívací 3.000 listù

SR3020CHN sorter knihovazaè

DHPU3260eU dìrovaèka 2/4 otvory

PUNCH3260US dìrovaèka 2/3 otvory

PUNCH3260SC dìrovaèka 4 otvory Scandinavian

rychlost kopírování:  45/55 èb i barevnì str./min

životnost stroje:  3.000.000 stran nebo 5 let

mìsíèní zátìž: 200.000 stran

rozlišení:  600 dpi

první kopie:  MPC4501: 3,7/5,9 s (èb/barva),

MPC5501: 3,1/5 s (èb/barva)

zoom:  25–400 % (po 1% kroku)

pamì�:  standard: 2 GB + 250 GB HDD

vstupní kapacita:

standard: zásobník papíru 2x550 listù,

bypass 1x100 listù, maximum: 4.400 listù

výstupní kapacita:  maximum: 3.625 listù

gramáž papíru:

zásobníky: 60–256 g/m2,

bypass: 60–300 g/m2, duplex: 60–169 g/m2

formát:  A3-A6

rozmìry ŠxHxV:  670x677x760 mm

hmotnost: pod 133 kg (vèetnì ARDF)

spotøeba:  max.: 1,7 

rychlost tisku:  45/55 èb i barevnì str./min

tiskový jazyk:  standard: PCL5c, PCL6, volitelnì Adobe 

PostScript3, IPDS

rozlišení:  1.200x1.200 dpi

pøipojen í: standard: ethernet 10/100TX, USB 2.0, USB Host, 

volitelnì: Ieee 1284, 

WiFi (Ieee 802.11a/b/g), Gigabit ethernet, USB/SD 

rychlost:  standard 67 str./min, s SPDF: max. 85 str./min

rozlišení:  600 dpi, TWAIN 1.200 dpi

formát originálu:  A3-A5

výstupní form áty: PDF/JPeG/TIFF

skenování:  do složky (SMB, FTP, TCP), mailu (SMTP, POP3), 

TWAIN

FAX (volitelnì)
kompatibilita:  ITU-T (CCITT) G3, Internet fax, IP fax

modem:  33.600 b/s

rozlišení:  max. 400x400 dpi

pamì�:  standard: 4 MB, maximum: 8 MB

zálohování pamìti:

Misar - Copirax, Hradecká1151/9,  Hradec Králové,  tel.: 608 939 313,   copycz@seznam.cz, www.copycz.cz

KOPÍRKA

TISKÁRNA
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