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Kolorowe urządzenie
wielofunkcyjne Xerox
DocuCentre SC2020
Cena brutto

7 172,80 zł

Cena netto

5 831,55 zł

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu
Parametry podstawowe

miejsce użytkowania

małe i średnie firmy

rodzaj druku

czarno-biały i kolorowy

rodzaj urządzenia

wielofunkcyjne - drukarka / skaner /
kopiarka

technologia druku

laserowa

format

A3

pamięć

512 MB

zalecane miesięczne obciążenie

2 000 - 10 000 stron

maksymalny miesięczny cykl
pracy

50 000 stron

procesor

Dual Core, 1,2 GHz

Parametry druku

rozdzielczość druku mono i kolor 1200 x 2400 dpi
szybkość drukowania mono i
kolor

20 stron A4/min

czas wydruku pierwszej strony

poniżej 11 sekund

automatyczny druk dwustronny

tak

Parametry skanera

skanowanie w kolorze

tak

skanowanie dwustronne

tak

skanowanie do e-maila

tak

skanowanie do FTP

tak

Parametry kopiowania
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rozdzielczość kopiowania

600 x 600 dpi

szybkość kopiowania mono i
kolor

20 kopii/min

Parametry faksu (dostępny jako opcja)

możliwość wysyłania/odbierania
faksów

tak

modem

33,6 kbps

prędkość faksowania

ok. 3 s/stronę A4

wysyłanie faksu z opóźnieniem

tak

Obsługa nośników

ilość podajników w standardzie

1

pojemność tacy bocznej

100 arkuszy

opcjonalny podajnik papieru

tak

pojemność głównego podajnika
papieru

250 arkuszy

maksymalna pojemność
podajników

850 arkuszy

pojemność odbiornika papieru

250 arkuszy

obsługiwane rodzaje nośników

papier na wizytówki
karton
koperty
papier błyszczący
etykiety
papier zwykły

obsługiwane formaty nośników

A3 i mniejsze

Inne

wyświetlacz

kolorowy ekran dotykowy

dysk twardy (HDD)

brak

interfejsy standardowe
USB
Ethernet
Energy Star

tak

Wymiary i Waga

wymiary
szerokość 595 mm
głębokość 586 mm
wysokość 549 mm
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waga produktu

43 kg

Gwarancja

24 miesiące

Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane opisy i dane techniczne były kompletne i nie zawierały błędów, które nie mogą
być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt.
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