MX-B200
• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
• Prędkość: 20 str./min (w trybie cz.-b.)
• Pojemność podajników papieru: 300 arkuszy
standardowo; 550 arkuszy maksymalnie
• Krótki czas pierwszej kopii: 8 sekund
• Funkcja Auto Start pozwala pominąć czas
rozgrzewania
• Pełnokolorowy skaner o rozdzielczości600 x 600 dpi
dostępny w standardzie
• Opcjonalny podajnik dokumentów (SPF)

MX-B200 to znakomita wydajność w małej i zgrabnej obudowie. Dzięki sprawnym funkcjom kopiowania,
drukowania i skanowania, urządzenie MX-B200 stanowi znakomite uzupełnienie każdego małego biura, a dzięki
kompaktowej konstrukcji zmieści się w nawet najmniejszym pomieszczeniu. MX-B200 pracuje z prędkością 20
stron na minutę, a jej podajniki mieszczą standardowo do 300 arkuszy papieru. Instalacja dodatkowej kasety
pozwala rozszerzyć pojemność podajników do 550 kartek. Kolorowy skaner o rozdzielczości 600 x 600 dpi
dostępny jest w standardzie. Urządzenie można dodatkowo wyposażyć w opcjonalny jednostronny podajnik
dokumentów.

Ogólne

Skaner
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4): Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): 20
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3): Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3): Format papieru: min.- maks.: A6-A4
Gramatura papieru (g/m²): 56-128
Pojemność: standardowa (arkuszy): 300
Pojemność: maks. (arkuszy): 550
Czas nagrzewania (w sekundach): 0
Pamięć ogólna min./maks. (MB): 32
Pamięć drukarki min./maks. (MB): 32
Dupleks: Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie
lokalne (Hz): 220-240V, 50/60Hz
• Pobór mocy (kW): 1.0
• Wymiary (mm): 518 x 445 x 298
• Waga (kg): 15,9

• Rozdzielczość (dpi): 600 x 600
• Narzędzia skanera: Button Manager, Sharpdesk

Drukarka
• Rozdzielczość (dpi): 600 x 600
• Interfejs: USB 2.0
• Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP,
Windows Vista, Windows 7
• Emulacja PDL std./opcja: SPLC

Faks
•
•
•
•
•

System kompresji: Protokół komunikacyjny: Szybkość modemu (b/s): Format dokumentu (maks.): Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): -

Kopiarka
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Format oryginału (maks.): A4
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): 8,0
Sorter elektroniczny: STD
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii): 99
Rozdzielczość skanowania (dpi): 600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi): 600 x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: 256
Zakres regulacji skali (%): 25-400
Zaprogramowane skale kopiowania: 5
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