DP-8020E
Digitális, multifunkciós dokumentum-kezelı készülék
 másoló  hálózati nyomtató  hálózati szkenner  e-mail küldés  duplex

Legfontosabb jellemzık:
• A készülék a Panasonic legfejlettebb digitális
képfeldolgozó és képalkotó rendszereit tartalmazza
• Nagy megbízhatóságú, ritka szervizigényő, hosszú élettartamú készülék
• Beépített hálózati kártya (önálló hálózati eszköz)
• Akár 2.250 lap (!) papírkapacitás
Mőszaki adatok:
• Másolási és nyomtatási sebesség: 20 lap/perc (minden felbontásban)
• Eredeti mérete: A3-tól névjegykártya méretig
• Másolat mérete: A5-A3 kazettából, A6-A3 kézi adagolóból
• Felbontás: 600 dpi; 256 szürkeárnyalat (másolásnál, nyomtatásnál, szkennelésnél, faxolásnál egyaránt!)
• Kicsinyítés-nagyítás: 50 % − 200 % (másolás); 25 % − 400 % (nyomtatás)
• Papíradagolás: 550 lapos kazetta, 50 lapos kézi adagoló
• Memória: 98 MB, bıvíthetı
• 10/100Base Ethernet hálózati csatlakozó (RJ45) és USB 2.0
Funkciók (alap):
• Kétoldalas nyomtatás és másolás (gyárilag beépített duplex egység)
• Elforgatásos laprendezés
• Digitális maszkolás (SkyShot)
•
•
•

További digitális effektek nyomtatásnál és másolásnál egyaránt
Kódszámos másolás korlátozás (300 költséghely)
Hálózati felhasználó azonosítás (500 pozíciós)

Külön megrendelhetı tartozékok:
•
•
•
•
•
•

Automatikus kétoldalas eredeti adagoló, 50 lapos (DA-AR202)
2., 3. és 4. papírkazetta, egyenként 550 laposak (DA-DS184/185)
Gyári gépasztalok
PCL kártya, PCL/PostScript kártya
40 GB memória és funkcióbıvítı, RAM memória-bıvítések
Fax kártya (analóg, G3), QWERTY billentyőzet (faxhoz, e-mailhez)

Egyéb:
•
•

•
•
•
•

Gyári tartozék: illesztı szoftver (Panasonic Printing System for Windows)
Kellékanyagok:
o Festék 10ezer nyomtatásra (DQ-TU10J)
o Dob és elıhívó 60ezer nyomtatásra (DQ-H60J, DQ-Z60J)
Kedvezı üzemeltetési költség
Méret (szélesség × mélység × magasság): 558 × 557 × 460 mm
Tömeg: 45 kg
További információ: www.panasonic.hu

DP-8016P
Digitális, többfunkciós dokumentum-kezelı készülék
 másoló

 nyomtató

 hálózati nyomtató

Legfontosabb jellemzık:
• A készülék a Panasonic legfejlettebb digitális
képfeldolgozó és képalkotó rendszereit tartalmazza
• Nagy megbízhatóságú, ritka szervizigényő, hosszú élettartamú készülék
• Beépített hálózati kártya (önálló hálózati eszköz)
Mőszaki adatok:
• Másolási és nyomtatási sebesség: 16 lap/perc (minden felbontásban)
• Eredeti mérete: A3-tól névjegykártya méretig
• Másolat mérete: A5-A3 kazettából, A6-A3 kézi adagolóból
• Felbontás: 600 dpi; 256 szürkeárnyalat
• Kicsinyítés-nagyítás: 50 % − 200 % (másolás); 25 % − 400 % (nyomtatás)
• Papíradagolás: 550 lapos kazetta, 50 lapos kézi adagoló
• Memória: 68 MB, bıvíthetı
• 10/100Base Ethernet hálózati csatlakozó (RJ45) és USB 2.0
Funkciók (alap):
• Elforgatásos laprendezés
• Digitális maszkolás (SkyShot)
• További digitális effektek nyomtatásnál és másolásnál egyaránt
• Kódszámos másolás korlátozás (300 költséghely)
• Hálózati felhasználó azonosítás (500 pozíciós)
Külön megrendelhetı tartozékok:
• Automatikus eredeti adagoló, 50 lapos (DA-AS181)
• 2. papírkazetta, 500 lapos (DA-DS184)
• Gyári gépasztalok
• PCL kártya, PCL/PostScript kártya
• 40 GB memória és funkcióbıvítı, RAM memória-bıvítések
Egyéb:
• Gyári tartozék: illesztı szoftver (Panasonic Printing System for Windows)
• Kellékanyagok:
o Festék 10ezer nyomtatásra (DQ-TU10J)
o Dob és elıhívó 60ezer nyomtatásra (DQ-H60J, DQ-Z60J)
• Kedvezı üzemeltetési költség
• Méret (szélesség × mélység × magasság): 558 × 557 × 460 mm
• Tömeg: 44 kg
• További információ: www.panasonic.hu

