Digitális dokumentumkezelô rendszer
WORKiO

DP-180

Digitális, mindentudó, multifunkciós dokumentum-kezelô eszköz, kompakt, „minden egy készülékben” megoldású iratkezeléshez, a legmagasabb szintû igények kiszolgálására. Alapkészülékként kínált szolgáltatásai révén
kategóriája kimagasló modellje.
Kis méretû készülék, amellyel másolhat és nyomtathat, hálózatból nyomtathat, valamint faxolhat, e-mailt küldhet
és a hálózatból szkennelhet is. A beépített duplex egység segítségével költséghatékony kétoldalas nyomtatásokat
és másolatokat készíthet.
Ez a mindentudó kisokos akár az íróasztalán is elfér. Egyszerû kivitelû és rendkívül könnyû használni. Informatív
kijelzôje, és jól áttekinthetô kezelôszervei révén az elôszörre bonyolultnak tûnô feladatok is könnyedén beállíthatók, végrehajthatók. Természetesen az automatikus eredeti adagoló tetôt is már a gyárban felszerelik rá, hogy
kicsomagolás után azonnal teljes értékûen használni tudja.
Ajánljuk titkárságra, recepcióra, ügyfélszolgálati irodákba, autószalonokba, ingatlanközvetítô irodákba, valamint
néhány személyes cégeknek, ahol elvárás a kiemelkedô tudás, és az ebben a kategóriában szinte ismeretlen
szolgáltatási színvonal, valamint a megbízható mûködés nagyobb igénybevétel esetén is.

Jellemzôk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Panasonic legfejlettebb digitális képfeldolgozó és
képalkotó rendszerei kerültek beépítésre.
Digitális másoló és nyomtató.
Beépített automatikus eredeti adagoló.
Hálózati nyomtató.
Színes hálózati szkenner egység.
33,6 kbps átviteli sebességû SuperG3 fax.
Internet faxolás, amikor a dokumentumot képként,
egy e-mail-hez csatolva küldi el egy másik internetfaxnak
E-mail küldés közvetlenül a készülékrôl (az eddig
felsorolt szolgáltatások mind alaptulajdonságok!)
Kétsoros, pixelgrafikus LCD kijelzô magyar nyelvû
menürendszerrel.
250 lapos papírkazetta; teljes kapacitás 800 lap
– kiegészítôkkel.
Kinyúló részek nélküli készülék-felépítés.
Kedvezô üzemeltetési költségek, egyszerû, rendkívül tiszta festékkazetta-csere.
Külön cserélhetô dobegység az alacsonyabb üzemeltetési költség érdekében.
Kódszámos másolás korlátozás (50 pozíció).

Mûszaki adatok:
•
•
•
•
•
•
•

nyomtatási/másolási sebesség: 18 lap/perc
eredeti mérete: legfeljebb A4
másolat mérete: A5-A4 kazettából, A6-A4 kézi adagolóból
felbontás: 600 dpi
memóriák (alap/legnagyobb): 32/32 MB lapmemória, 16 MB/12 GB szortírozó memória, 20/20 MB
nyomtató-memória (Windows), 0/6 GB PCL spool memória
kicsinyítési-nagyítási arány: 50% – 200%
megvilágítás beállítás: szöveg, szöveg/fotó és fotó üzemmód (automatikus és kézi)

További mûszaki adatok, különleges funkciók, és tartozékok felsorolása a 12-13. oldalon!
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