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DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE 
PANASONIC

Klucz do prawdziwej wydajności małych firm i 
domowych biur – Wielofunkcyjne drukarki laserowe 
Panasonic „wszystko w jednym”

Dzięki dużemu potencjałowi w dziedzinie wielofunkcyjnej obsługi 

dokumentów, połączeniu funkcji drukarki, kopiarki i skanera z 

łącznością sieciową, jak również niewielkiej, zgrabnej obudowie, 

drukarki wielofunkcyjne Panasonic typu „wszystko w jednym” pozwolą 

przenieść małą firmę i domowe biuro (SOHO) w inny wymiar.
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WYJĄTKOWA JAKOŚĆ

Wielofunkcyjne urządzenia laserowe typu „wszystko w jednym” 
charakteryzują się wyjątkową jakością, niezależnie od dużego 
potencjału w dziedzinie obsługi dokumentów.

ZALETY ORYGINALNYCH
MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH 
PANASONIC
Oryginalne materiały eksploatacyjne Panasonic są projektowane 
i produkowane z dbałością o szczegóły, co zapewnia optymalną 
efektywność produktu, a co za tym idzie – doskonałe dopasowanie 
do urządzenia.Pomagają uzyskać wyraźny, jednorodny wydruk.

Projektując drukarki wielofunkcyjne firma Panasonic dąży do 
zapewnienia użytkownikom najwyższych poziomów jakości druku 
i jednorodności. Najlepszym sposobem na zapewnienie zawsze najwyższego poziomu jakości jest 
używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych stworzonych specjalnie dla urządzeń Panasonic.

Firma Panasonic nieustannie pracuje nad innowacjami w celu maksymalizacji efektywności i 
niezawodności każdego urządzenia. Dlatego właśnie zalecamy korzystanie z oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych dostosowanych do specyfikacji najnowszych urządzeń.

Aby ułatwić identyfikację oryginalnych produktów, wszystkie materiały eksploatacyjne wyposażono w 
naklejkę z hologramem na opakowaniu zewnętrznym*. Nabywając materiały eksploatacyjne Panasonic 
upewnij się, że kupujesz oryginalne produkty Panasonic.

*Występowanie naklejki z hologramem nie jest wystarczającym dowodem na oryginalność wkładu drukującego, gdyż hologram także 
może być sfałszowany. Innymi oznakami sugerującymi, że materiał eksploatacyjny może być podrobiony, jest otwarte lub uszkodzone 
opakowanie zewnętrzne lub różnica między tym opakowaniem a zwykle spotykanym opakowaniem Panasonic. Oznaką sfałszowanego 
produktu może być także wyciek tonera z opakowania lub podczas użytkowania wkładu.

EFEKTYWNOŚĆ URZĄDZEŃ 
„WSZYSTKO W JEDNYM”

WYJĄTKOWA 

JAKOŚĆ

UNIWERSALNA KONSTRUKCJA
Dzięki prostym zasadom i łatwości użytkowania 

może z nich korzystać każdy i wszędzie.

UNIKATOWA TECHNOLOGIA
Wielofunkcyjna konstrukcja, wygoda i jakość 

przewyższające produkty konkurencji.

EKOLOGIA
Przyjazne dla środowiska.

Duża
efektywność

Przyjazne dla
użytkownika

Przyjazne dla
środowiska

• Duża prędkość druku

• Piękne wydruki

• Udostępnianie przez sieć

• Łatwość użytkowania

• Zwiększona użyteczność

•  Może ich używać każdy

(uniwersalna konstrukcja)

• Przyjazne dla naszej planety

• Oszczędność energii

• Ekonomiczność

Telefon

Skaner

Interkom

Faks

Kopiarka

Telefon 
bezprzewodowy

Drukarka

Sieć

Automatyczna
sekretarka

USE GE
NU

INE CONSUM
ABLES •

Hologram
1 generacji

Hologram
2 generacji
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DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE

KX–MB1530 NOWOŚĆ /MB1520/MB1500

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

ADF 15 arkuszy, tylko dla KX-MB1530

Podajnik papieru 150 arkuszy + podajnik ręczny na 1 arkusz

PRĘDKOŚĆ

POJEMNOŚĆ PAPIERU

Wydruk  18 stron/minutę (A4)

Kopiowanie  18 stron/minutę (A4)

Faks* Ok. 4,0 sekund/stronę
*  Funkcja faksu jest dostępna wyłącznie w przypadku urządzeń
KX-MB1520 i KX-MB1530

Niewielka obudowa zapewniająca oszczędność miejsca
Nowy mechanizm zastosowany w serii KX-MB1500 z wewnętrznym pojemnikiem na 

wydruki sprawia, że urządzenie zajmuje mniej miejsca. Pozwala to na rozwiązanie 

problemów z miejscem w małych domowych biurach.

Oszczędna konstrukcja tylnej ścianki*
Gniazdo zasilania umieszczono z boku urządzenia, dzięki czemu modele 

serii KX-MB1500 można umieścić bezpośrednio przy ścianie.

*Nie wolno zakrywać szczelin ani otworów w urządzeniu. Zapewniają one wentylację i ochronę przed przegrzaniem.

Wyjście

Wejście

Nowy mechanizm drukarki z wewnętrznym 
podajnikiem papieru

Gniazdo zasilania z boku

Oszczędność miejsca

Łatwa praca z urządzeniem

Łatwość serwisowania

Pochylony panel sterowania
Pochylony panel sterowania o ergonomicznej konstrukcji umożliwia łatwą i wygodną 

pracę z urządzeniem, bez względu na to, czy użytkownik siedzi czy stoi, dzięki czemu 

modele serii KX-MB1500 mogą być umieszczane na półce lub regale.

Przyciski One-Touch
Przyciski często używanych funkcji znajdują się w panelu sterowania, co zapewnia 

szybką, sprawną pracę, na przykład podczas wprowadzania ustawień kopiowania.

Konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp od przodu
Aby umożliwić łatwe serwisowanie, serię KX-MB1500 

zaprojektowano tak, by można było łatwo i wygodnie 

wymieniać materiały eksploatacyjne od przodu.

Wkład z tonerem do urządzeń „wszystko w jednym”
Wkład drukujący zaprojektowano jako typ „wszystko w jednym”, co pozwala na 

uproszczenie zarządzania stanami magazynowymi i wymiany. Oryginalne materiały 

eksploatacyjne Panasonic można łatwo zidentyfikować dzięki trójwymiarowemu 

hologramowi na pudełku.

Średni poziom wzroku 
podczas siedzenia

Średni poziom wzroku 
podczas stania

Wymiana materiałów eksploatacyjnych
z dostępem od przodu

Wkład z tonerem „wszystko w jednym” 
(2500 arkuszy lub 1500 stron)

Nowy hologram jako dowód 
autentyczności (typ 3D)
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Funkcja łatwego drukowania
Pozwala łączyć i drukować pliki utworzone za pomocą różnych aplikacji. Przed 

wydrukiem można je edytować, przestawiać lub zmieniać je na format 2-w-1 czy 

nawet 16-w-1. Można także zapisać edytowany obraz jako plik PDF.

Funkcja faksu PC*
Można łatwo odbierać i wysyłać faksy za pomocą komputera bez konieczności 

drukowania ich.
*Funkcja faksu jest dostępna wyłącznie w przypadku urządzeń KX-MB1520 i KX-MB1530.

Funkcja kolorowego skanera
Dokumenty można łatwo skanować do komputera w pełnej

gamie kolorów. Można także dołączyć zeskanowane pliki

do wiadomości e-mail, a potem wysłać je z komputera.

Wbudowany głośnik z mikrofonem*
Dzięki wbudowanemu głośnikowi z mikrofonem można zadzwonić do odbiorcy 

natychmiast po wysłaniu faksu, by potwierdzić jego odbiór.
Dostępny w przypadku urządzeń KX-MB1530 i KX-MB1520

Funkcje wygodnego kopiowania
Szybkie kopiowanie identyfikatorów –Kopiowanie obu stron lub większej liczby 

identyfikatorów czy wizytówek kolejno, a następnie drukowanie ich na jednej stronie

w formacie 2-w-1, 4-w-1 czy 8-w-1. 

Ka
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a 
z 
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h 
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n

Dane z 

programu 

Word

itp.

Word Excel
® Power

Point
® PDF JPEG

Dane z 
programu 
Excel

Połączenie danych wydruku i edycja układu

Przewód USB

Wydruk

8-w-1

Przód karty

Tył karty

INNE FUNKCJE (KX-MB1530, KX-MB1520, KX-MB1500)

Wielofunkcyjne urządzenie

Wymiary/ciężar
Wymiary (S x G x W):

KX-MB1500 i KX-MB1520: 380 x 360 x 203 mm 

KX-MB1530: 391 mm x 360 mm x 204 mm

Ciężar:

KX-MB1500 i KX-MB1520: Ok. 9 kg

KX-MB1530: 9,4 kg

KX-MB1500

Materiały eksploatacyjne
Wkład z tonerem „wszystko w jednym” KX-FAT410X (2500 stron*)

Wkład z tonerem „wszystko w jednym” KX-FAT390X (1500 stron*)

*Norma ISO/IEC 19752

Funkcja 
skanowania 
w kolorze

600 x 600 dpi
Rozdzielczość 
wydruku

18 stron/minutę (A4)
Wydruk laserowy z dużą 
prędkością

203 mm

360 mm

380 mm

KX-MB1520

Funkcja skanowania 
w kolorze

33,6 kb/s
Faks-modem Super 
G3

600 x 600 dpi
Rozdzielczość 
wydruku

18 stron/minutę (A4)
Wydruk laserowy z dużą 
prędkością

Cyfrowy głośnik
z mikrofonem

Pamięć doku-
mentów (3,5 MB)

203 mm

360 mm

380 mm

Drukowanie

Skanowanie

Kopiowanie

Faks

Drukowanie

Skanowanie

Kopiowanie

Czy otrzymali 
państwo mój faks?

Przycisk głośnikaMikr.

Tak, 
dziękuję!

KX-MB1530

Funkcja skanowania 
w kolorze

33,6 kb/s
Faks-modem Super 
G3

600 x 600 dpi
Rozdzielczość 
wydruku

18 stron/minutę (A4)
Wydruk laserowy z dużą 
prędkością

Cyfrowy głośnik
z mikrofonem

Pamięć doku-
mentów (3,5 MB)

Automatyczny podajnik 
dokumentów (ADF) o 
pojemności 15 arkuszy

204 mm

360 mm

391 mm

Drukowanie

Skanowanie

Kopiowanie

Faks

Głośnik

Głośnik

20

360 m

391 mm

JPEG BMP

TIFF PDF 
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WIELOFUNKCYJNE CENTRUM ŁĄCZNOŚCI

KX–MB2061

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

ADF Do 20 arkuszy

Podajnik papieru 250 arkuszy + podajnik ręczny na 1 arkusz

PRĘDKOŚĆ

POJEMNOŚĆ PAPIERU

Wydruk  24 stron/minutę (A4)

Kopiowanie  24 stron/minutę (A4)

Faks Ok. 4,0 sekund/stronę

Wbudowany system telefoniczny DECT

Bezprzewodowe słuchawki z możliwością rozbudowy
Urządzenie KX-MB2061 wyposażono w słuchawkę bezprzewodową DECT. Zestaw 

można rozbudować maksymalnie o sześć słuchawek. Teraz każdy może mieć telefon 

na biurku.

Połączenie przez interkom

Automatyczne przekazywanie danych głosowych i odebranych faksów

Przesyłanie danych głosowych do komputera i w wiadomości e-mail
Urządzenie KX-MB2061 może przesyłać dane głosowe, jak odebrane wiadomości, notatki 

czy nagrane rozmowy na adres e-mail czy do komputera, by można było je odtworzyć w 

dowolnym miejscu.

Potwierdzanie nagrania wiadomości za pomocą przeglądarki
Urządzenie KX-MB2061 nagrywa odebrane wiadomości, wiadomości dwukierunkowe lub 

notatki. Można je odtwarzać za pomocą przeglądarki internetowej, jak Internet Explorer.

Dostęp do informacji zawsze i wszędzie
Urządzenie KX-MB2061 może przesyłać nagrane odebrane wiadomości (ICM) lub dane 

odebranych faksów na adres e-mail
*1

 lub do komputera. Można więc otrzymywać 

informacje i być na bieżąco podczas pobytu poza biurem.

*1
  Można zarejestrować maksymalnie 6 adresów e-mail. Funkcja ta może nie być dostępna, w zależności od konfiguracji serwera 

poczty elektronicznej.

Odbieranie otrzymanej 
wiadomości

Wciśnij przycisk odtwarzania, 
a następnie wybierz adresata 
(komputer lub adres e-mail)

Przesyłanie danych głosowych do 
komputera lub na adres e-mail

Odbieranie wiadomości 
przychodzącej lub faksu

Biuro

Biuro

Automatyczne przesyłanie danych ICM/
faksów na adres e-mail.

Sprawdzanie wiadomości głosowych/faksów za pomocą 
smartfona podczas pobytu poza biurem.

*Nie gwarantujemy możliwości odtwarzania dźwięku na wszystkich smartfonach 

ani telefonach komórkowych.

Automatyczne przesyłanie danych głosowych/
faksów do komputera lub urządzenia USB

Poczta głosowa

Poczta głosowa

P

P

Internet

Internet

1
2

3

Odtwarzanie4

Odtwarzanie4

Odtwarzanie głosu za pośrednictwem Internetu

Przesyłanie głosu na komputer/Przesyłanie głosu w wiadomości e-mail
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INNE FUNKCJE (KX-MB2061)

Funkcja łatwego drukowania

Funkcje wygodnego kopiowania

Łączenie danych i drukowanie
Pozwala łączyć i drukować pliki utworzone za pomocą różnych aplikacji. Można 

zmieniać układ stron na format n-w-1 lub przed wydrukowaniem dodawać nagłówek 

/ stopkę / znak wodny; można też zapisać stronę jako plik PDF. Pozwala to znacznie 

zmniejszyć liczbę błędnych wydruków.

Edycja układu różnorodnych kopii
Szybkie kopiowanie identyfikatorów:

Kopiuj obie strony jednego lub większej liczby identyfikatorów lub wizytówek, by potem 

wydrukować je na jednej stronie w formacie n-w-1, co pozwoli zmniejszyć zużycie papieru.

Powtarzanie obrazu:

Skopiuj obraz źródłowy, a następnie wydrukuj go w wielu kopiach na jednej stronie w 

formacie n-w-1, tworząc łatwo bilety czy inne powtarzalne dokumenty.

Dane z programu Word Dane z programu Excel

Połączenie danych wydruku i 
edycja układu

Maksymalnie 8-w-1 na kopii

Maksymalnie 8-w-1 na kopii

Przód karty

Przód karty

Tył karty

KX-MB2061
Drukowanie Skanowanie Sieć DECT TelefonInterkom Automat zgłoszeniowyKopiowanie Faks

Wymiary (S x G x W):

420 x 432 x 305 mm

Ciężar:

Ok. 12 kg (bez tonera i bębna)

305 
mm

432 mm

420 mm

Łatwe skanowanie za pośrednictwem sieci
Dokumenty papierowe można łatwo zeskanować w kolorze i przekształcić na dane 

cyfrowe. Zeskanowane dane można przesłać do komputera jako edytowalne dane 

tekstowe lub zapisać w folderze SMB (folder udostępniania Windows) lub na serwerze 

FTP bez konieczności korzystania z komputera.

Zmniejszenie liczby zbędnych wydruków
Można najpierw czytać otrzymane faksy na komputerze 

za pomocą przeglądarki, by zdecydować, czy należy 

je wydrukować, zapisać czy usunąć. Podgląd faksów 

pozwala zminimalizować liczbę zbędnych wydruków.

Materiały eksploatacyjne
Wkład z tonerem KX-FAT411E (2000 stron

*1
)

Wkład bębnowy KX-FAD412E (6000 stron)

Opcja
Bezprzewodowa słuchawka Słuchawki Panasonic DECT

Druk laserowy 
24 strony/
minutę (A4)

Cyfrowa 
automatyczne 
sekretarka 

Funkcja 
skanowania w 
kolorze

Podłączenie aż do 
6 słuchawek

33,6 kb/s
Faks-modem 
Super G3

Skanowanie na serwer 
FTP / do foldera SMB 
(PDF, JPEG lub TIFF)

Powiadomienie o otrzymaniu 
faksu jest przesyłane do 
komputera.

Faksy są przeglądane 
za pomocą komputera 
i zbędne wiadomości 
są usuwane

Wydruk Usunięcie

12

3

*1
 Norma ISO/IEC 19752.

Skanowanie w kolorze za pośrednictwem sieci

Funkcja podglądu faksu przez Internet

Wymiary/ciężar
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Funkcja faksu PC wbudowana w oprogramowanie stanowiska wielofunkcyjnego

FUNKCJE FAKSU

Wysyłanie z użyciem faksu PC
Można przesyłać dokumenty bezpośrednio z komputera bez konieczności ich drukowania.

Szybka transmisja faksów Super G3

• Pozwala zmniejszyć koszty łączności

• Do dużych dokumentów / przy połączeniach międzymiastowych i międzynarodowych

Odbieranie z użyciem faksu PC
Odbierany faks jest automatycznie przesyłany do komputera, gdzie można go obejrzeć.

Linia 
telefoni-

czna

Odbiór

Przeglądanie za pośrednictwem Internetu (w przeglądarce)

• Łatwe przeglądanie za pomocą przeglądarki

• Zmniejsza liczbę zbędnych wydruków

Podgląd faksów przez Internet (KX-MB2030)

33,6 kb/s faks Super G3

DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE

KX–MB2030/MB2025

FUNKCJE DRUKARKI

FUNKCJE KOPIOWANIA

ADF Do 20 arkuszy

Podajnik papieru 250 arkuszy + podajnik ręczny na 1 arkusz

PRĘDKOŚĆ

POJEMNOŚĆ PAPIERU

Wydruk  24 strony/minutę (A4)

Kopiowanie  24 strony/minutę (A4)

Faks Ok. 4,0 sekund/stronę

Funkcja łatwego drukowania

Niewielki płaski skaner i podajnik ADF

Rozszerzone funkcje kopiowania

Funkcja łatwego kopiowania to zintegrowane narzędzie do drukowania, które pozwala na 

łączenie i drukowanie plików utworzonych w różnych aplikacjach, jak Word i Excel.

Dane z programu Word Dane z programu Excel

Połączenie danych wydruku i 
edycja układu

Niewielki płaski skaner
Pozwala na kopiowanie książek, czasopism, gazet czy 

nawet małych przedmiotów (paragonów, praw jazdy).

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
Przy kopiowaniu wielostronicowych dokumentów można 

załadować jednorazowo maksymalnie 20 arkuszy.

Kopiowanie plakatów 1x2 i szybkie kopiowanie identyfikatorów (wyłącznie 
skaner ze szklaną płytą)
Można tworzyć powiększone kopie formatu A4/LTR na arkuszach formatu A3/LDR.
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Udostępnianie przez sieć

Bezpieczeństwo sieciowe

Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W):

KX-MB2030/KX-MB2025: 420 x 432 x 305 mm
*2

Ciężar:

KX-MB2030/KX-MB2025: Ok. 12 kg
*2

KX-MB2025

KX-MB2030

Drukowanie

Drukowanie

Skanowanie

Skanowanie

Sieć

Kopiowanie

Kopiowanie

Faks

Faks

Druk laserowy 
24 strony/
minutę (A4)

Funkcja 
skanowania 
w kolorze

Podajnik o 
pojemności 250 
arkuszy

Automatyczny podajnik 
dokumentów (ADF) o 
pojemności 20 arkuszy

33,6 kb/s 
Faks Super G3 
Modem

Funkcja faksu 
PC

Druk laserowy 
24 strony/
minutę (A4)

Funkcja 
skanowania 
w kolorze

Podajnik o 
pojemności 250 
arkuszy

Automatyczny podajnik 
dokumentów (ADF) o 
pojemności 20 arkuszy

33,6 kb/s
Faks-modem 
Super G3

Funkcja faksu 
PC

305 mm

305 mm

432 mm

432 mm

420 mm

FUNKCJE SIECIOWE (KX-MB2030)

Jedno urządzenie wielofunkcyjne można udostępnić wielu komputerom połączonym 

za pomocą sieci LAN. Wszyscy pracownicy biurowi mogą używać urządzenia 

wielofunkcyjnego jako drukarki sieciowej, skanera sieciowego albo faksu PC*
1
 za 

pośrednictwem sieci.

Ogranicza dostęp do określonych komputerów i pomaga chronić bezpieczeństwo 

użytkowników sieci. Poprzez definiowanie adresów IP, które mogą być wykorzystywane do 

dostępu sieciowego w celu drukowania/skanowania, można ograniczyć wykorzystywanie 

funkcji sieciowych urządzenia wielofunkcyjnego wyłącznie do użytkowników 

posiadających odpowiednie uprawnienia.

Skanowanie do 
poczty e-mail

420 mm

Materiały eksploatacyjne
Wkład z tonerem KX-FAT411E (2000 stron

*3
)

Wkład bębnowy KX-FAD412E (maks. 6000 pages)

*1
 Dostępny wyłącznie w przypadku urządzenia KX-MB2030. 

*2
 Bez słuchawki 

*3
 Norma ISO/IEC 19752

Przesyłanie danych do komputera jest łatwe.
Wybierz tryb SKANOWANIE i komputer jako urządzenie docelowe (wciśnij dwukrotnie 

klawisz „Ustaw”, a następnie wciśnij klawisz „START”.

Łatwe skanowanie (skanowanie w kolorze)

FUNKCJE SKANERA

Łatwe
skanowanie

 
START

×2Skanuj

START

2

Przewód USB 

Ustaw
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DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE

DP–MB300

FUNKCJE DRUKARKI

FUNKCJE KOPIOWANIA

FUNKCJE FAKSU

PRĘDKOŚĆ

POJEMNOŚĆ PAPIERU

Duża prędkość wydruku (monochrom.)

Niewielki płaski skaner i podajnik ADF

Automatyczne wysyłanie i odbieranie faksów

Drukowanie z serwera poczty elektronicznej

Wydruk  32 strony/minutę (A4)

Kopiowanie  32 strony/minutę (A4)

Faks Ok. 4,0 sekund/stronę

ADF Do 50 arkuszy

Podajnikpapieru 520 arkuszy

 Maks. 1040 arkuszy

Serwer pocztyMonochrom.

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail Konwersja PDF

KOMPUTER NIEWYMAGANY

Internet
Sieć

Uwaga: tekst wiadomości e-mail nie jest drukowany. Drukowany jest tylko obraz z załącznika.

Do 32 stron/minutę (A4)

DP-MB300 umożliwia wydruk do 32 stron (A4) na minutę, co pozwala na skuteczne 

zwiększenie wydajności firmy.

Dane funkcji skanowania do poczty elektronicznej otrzymane za pośrednictwem 
Internetu mogą być drukowane bezpośrednio.

32 strony/minutę32 s

Niewielki płaski skaner

Pozwala na kopiowanie książek, czasopism, gazet czy 

nawet małych przedmiotów (paragonów, praw jazdy).

Można automatycznie przesyłać otrzymany faksem dokument na jeden lub więcej 

adresów e-mail. Można wprowadzić 6 adresatów.

Automatyczny podajnik dokumentów 
(ADF)

Przy kopiowaniu wielostronicowych 

dokumentów można załadować jednorazowo 

maksymalnie 50 arkuszy.

Funkcja łatwego drukowania

Funkcja łatwego kopiowania to zintegrowane narzędzie do drukowania, które pozwala na 

łączenie i drukowanie plików utworzonych w różnych aplikacjach, jak Word i Excel.

Dane z programu Word Dane z programu Excel Połączenie danych wydruku 
i edycja układu

FUNKCJE SKANERA

Różne formaty skanowania

Skanowane dokumenty mogą być zapisywane w 4 różnych formatach plików: PDF/TIFF/

JPEG/BMP. Format pliku można wybrać z urządzenia wielofunkcyjnego lub z komputera.

TIFF JPEG PDF BMP
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Skanowanie do różnych miejsc

Wymiary

Drukowanie Skanowanie SiećKopiowanie Faks

Materiały eksploatacyjne
Wkład z tonerem DQ-TCB008-X (8000 stron*

1
)

Wkład z tonerem – podwójne opakowanie DQ-TCB008-XD (16 000 stron*
1
)

Wkład bębnowy DQ-DCB020-X (20 000 stron)

Opcja
Dolny podajnik papieru DA-LCB350 (520 arkuszy*

2
)

Druk laserowy

32 strony/minutę 

(A4)

GDI / PCL5e / 

PCL6

Funkcja 

skanowania w 

kolorze

Rozdzielczość druku 

(rozszerzona) maksymalnie 

2400 × 1200 dpi

Podajnik o pojemności 

520 arkuszy

33,6 kb/s Super G3 

Faks-modem

Funkcja faksu PC

*1
 Norma ISO/IEC 19752. 

*2 
75 g/m

2
.

478 
mm

459 mm

533 mm

Wymiary (S x G x W):

530 x 460 x 480 mm

Ciężar:

Ok. 24 kg (bez tonera i bębna)

Poza opcją skanowania do poczty e-mail lub przechowywaniem na serwerze FTP można 

przesłać zeskanowany obraz do foldera SMB.

DP-MB300

INNE FUNKCJE

Niższe koszty i bezpieczeństwo 

Tryb ograniczenia wydruku i kopiowania
Można ograniczyć wydruk monochromatyczny przez wprowadzenie kodów działowych 

(dostępnych jest maksymalnie 10 kodów).

Wyłącznie użytkownicy znający kod działu będą mogli:

– wykonać kopię

– wydrukować dokument

Zapobieganie omyłkowemu wysyłaniu faksów

Pomyłki przy wybieraniu numerów to jedna z głównych przyczyn wycieku informacji. 

Dostosuj środki bezpieczeństwa do swoich potrzeb. Panafax wykorzystuje następujące 

trzy metody zapobiegania im:

1. Powtórne wprowadzenie numeru przy wybieraniu bezpośrednim

Przy bezpośrednim wybieraniu numeru transmisja jest możliwa tylko wtedy, gdy ten sam 

numer zostanie wprowadzony dwukrotnie.

2. Uniemożliwianie wybierania bezpośredniego

Transmisja jest możliwa wyłącznie w przypadku numerów, które zostały już 

zarejestrowane w książce adresowej.

3. Potwierdzenie odbiorcy

Gdy wywoływany jest numer zarejestrowanego odbiorcy, transmisja jest możliwa 

wyłącznie po potwierdzeniu numeru.

1. pozycja 2. pozycja

Błędne dane wejściowe

Rozbieżność
Anuluj

transmisję

Wybieranie jednoprzyc. lub skróc.Wybieranie jednoprzyc. lub skróc.

Rozpocznij
transmisję

Odrzuć
transmisję

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

FUNKCJE SKANERA (DP-MB300)
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Druk 20 / 20 stron/minutę (czarno-biały/kolorowy – A4)

Kopiowanie  20/20 stron/minutę (A4)

Faks Ok. 4,0 sekund/stronę

KOLOROWE DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE

KX–MC6020

FUNKCJE DRUKARKI

FUNKCJE FAKSU

PRĘDKOŚĆ

POJEMNOŚĆ PAPIERU Rozszerzone funkcje kopiowania

Drukowanie z serwera poczty elektronicznej

Wydruk w kolorze z dużą prędkością

Uwaga: tekst wiadomości e-mail nie jest drukowany. Drukowany jest tylko obraz z załącznika.

Otrzymane za pośrednictwem Internetu dane zeskanowane do poczty elektronicznej 
mogą być drukowane bezpośrednio.

ADF Do 50 arkuszy

Podajnik papieru 250 arkuszy 

 Maks. 770 arkuszy

Do 20 stron/minutę przy druku kolorowym

Seria KX-MC6000 tworzy wydruki z maksymalną prędkością 20 stron/

minutę, zarówno kolorowe, jak i monochromatyczne (A4).

20 stron/
minutę 
(kolor)

Szybkie kopiowanie identyfikatorów (wyłącznie skaner ze szklaną płytą)

Można kopiować obie strony oryginalnej karty na jeden arkusz, co pozwala zaoszczędzić 

papier. Wygodne kopiowanie wizytówek, praw jazdy czy identyfikatorów.

Maksymalnie 8-w-1 na kopii

Przódkarty

Tył karty

2-w-1

FUNKCJE KOPIOWANIA

Kopiowanie w kolorze z dużą prędkością

Seria KX-MC6000 umożliwia 

kopiowanie z dużą prędkością, 

maksymalnie 20 kopii/minutę 

(A4), zarówno kolorowych, jak i 

monochromatycznych (A4).
20 kopii/
minutę

2020

Funkcja łatwego drukowania

Funkcja łatwego kopiowania to zintegrowane narzędzie do drukowania, które pozwala na 

łączenie i drukowanie plików utworzonych w różnych aplikacjach, jak Word i Excel.

Automatyczne wysyłanie i odbieranie faksów

Można automatycznie przesyłać otrzymany faksem dokument na jeden lub 

więcej adresów e-mail. Można wprowadzić 6 adresatów.

Serwer pocztyMonochrom.

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail Konwersja PDF

KOMPUTER NIEWYMAGANY

Internet
Sieć
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START

Ustaw

×2

START

Przewód USB 

Łatwe skanowanie (skanowanie w kolorze)

Udostępnianie przez sieć

FUNKCJE SKANERA

Jedno urządzenie wielofunkcyjne można udostępnić 

wielu komputerom połączonym za pomocą sieci LAN.

Wszyscy pracownicy biurowi mogą używać urządzenia 

wielofunkcyjnego jako drukarki sieciowej, skanera 

sieciowego albo faksu PC za pośrednictwem sieci.

  

Funkcja

faksu PC

Druk Skanowanie

Sieć

(10Base-T/100Base-TX)

KX-MC6020

Drukowanie Skanowanie SiećKopiowanie Faks

Materiały eksploatacyjne
Wkład z tonerem Standardowa wydajność (strona

*1
) Wysoka wydajność (strony

*1
)

 Cyjan KX-FATC501E (2000) KX-FATC506E (4000)

 Magenta KX-FATM502E (2000) KX-FATM507E (4000)

 Żółty KX-FATY503E (2000) KX-FATY508E (4000)

 Czarny KX-FATK504E (2500) KX-FATK509E (4000)

Pojemnik na zużyty toner KX-FAW505E (kolorowy: 8000, monochromatyczny: 32000)

Wkład z bębnem KX-FADC510E (kolor: 10 000) / KX-FADK511E (monochromatyczny: 10 000)

Opcje
Dolny podajnik papieru KX-FAP317E (520 arkuszy

 *3
)

Automatyczny moduł druku dwustronnego KX-FAB318E

*1
 5% pokrycia. 

*3
 75 g/m2

Wymiary (S x G x W):

520 x 438 x 546 mm

Ciężar:

Ok. 30 kg (bez tonera i bębna)

546 
mm

438 mm

520 mm

Wymiary/ciężar

Skanowanie do różnych miejsc

Poza opcją skanowania do poczty e-mail lub przechowywaniem na serwerze FTP można 

przesłać zeskanowany obraz do foldera SMB.

Łatwe
skanowanie

INNE FUNKCJE

Niższe koszty i bezpieczeństwo 

Zapobieganie omyłkowemu przesłaniu faksu
- Powtórne wprowadzenie numeru przy wybieraniu bezpośrednim

- Uniemożliwianie wybierania bezpośredniego

- Potwierdzenie odbiorcy

Tryb ograniczenia wydruku i kopiowania
Można ograniczyć wydruk kolorowy/monochromatyczny przez wprowadzenie kodów 

działowych (dostępnych jest maksymalnie10 kodów). Wyłącznie użytkownicy znający 

kod działu będą mogli:

- wykonać kopię kolorową/monochromatyczną

- wydrukować dokument kolorowy/monochromatyczny

Prędkość 

druku

Skanowanie 

w kolorze

Automatyc

zny 

podajnik 

dokumentó

w (ADF) o 

pojemności 

50 arkuszy

Funkcja 

faksu PC

33,6 kb/s

Faks-mode

m Super G3

Podwójny 

dostęp
PCL6

Przesyłanie danych do komputera jest łatwe.
Wybierz tryb SCAN i komputer jako urządzenie docelowe (wciśnij dwukrotnie klawisz 

„Set” („Ustaw”), a następnie wciśnij klawisz „START”.
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3

2

INTERFEJS ZAPROJEKTOWANY
Z MYŚLĄ O ŁATWOŚCI UŻYTKOWANIA

1. Jednoprzyciskowe wybieranie automatyczne
*1

Funkcja jednoprzyciskowego wybierania automatycznego idealnie sprawdza się w 

przypadku adresatów, do których najczęściej przesyłamy faksy. 

Do każdego klawisza można przypisać adresata, którego potem wybiera się

jednym dotknięciem. Ułatwia to przesyłanie faksów i pozwala zaoszczędzić czas.

2. Skrócone automatyczne wybieranie

Liczbę zarejestrowanych numerów faksów można zwiększyć aż do 920*1 dzięki 

zastosowaniu karty pamięci SD. Dodatkowa pojemność oznacza, że można zapisać 

także numery rzadziej używanych faksów, co pozwala zmniejszyć liczbę numerów 

faksów wybieranych ręcznie.

3. Wybieranie z przeszukiwaniem katalogu

UF-6300

1

PRODUKTY PANAFAX MOGĄ
ZNALEŹĆ ZASTOSOWANIE W 
BIURACH O DOWOLNYM
ROZMIARZE, DUŻYCH I MAŁYCH.

Każdy z nich stworzono z myślą o dużej niezawodności, łatwości 

użytkowania i szeregu funkcji, dzięki którym stanowią one wydajne 

narzędzia w każdym środowisku. Nasze urządzenia faksowe pozwalają 

firmom zwiększać efektywność dzięki dużej wydajności podajników 

dokumentów, dużym prędkościom i wysokiej wydajności.

*1 Nie można używać razem funkcji szybkiego wyszukiwania nazw i automatycznego wybierania jednoprzyciskowego.
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SZYBKA TRANSMISJA
POZWALA ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ

Ponieważ faks internetowy łączy się za pośrednictwem Internetu, pozwala to 

na znaczącą poprawę prędkości transmisji oraz istotne zmniejszenie kosztów 

łączności przy przesyłaniu faksu na duże odległości, na przykład do adresatów

w innych krajach.

Opcjonalna funkcja faksu internetowego istotnie zwiększa prędkość transmisji 

faksowej. Na przykład – jak przedstawiono na poniższym rysunku – podczas 

przesyłania 10 stron w standardzie faks G3, łączny czas transmisji obejmuje 

rzeczywisty czas transmisji każdej z 10 stron plus czas uzgodnienia dla każdej 

transmisji. W przypadku faksu internetowego cała transmisja trwa zaledwie 7 

sekund. Pozwala to zmniejszyć czas przesyłania o około 92%.

Warunek: format A4

1
s

7
s

3
s

Czas uzgadniania między stronami

Czas przesyłania każdego elementu

Czas do przesłania 10 dokumentów (przykład)

G3
(28 kb/s)

G3= 82 s
3 s + (7 s x 10)+(1 s x 9)
Faks internetowy = 7 s

Faks
internetowy
Skanowanie do
poczty e-mail

Około

1/12

7
s

7
s

7
s

7
s

7
s

7
s

7
s

7
s

7
s

1
s

1
s

1
s

1
s

1
s

1
s

1
s

1
s

NIEZAWODNE PODAWANIE PAPIERU
Z ZAPOBIEGANIEM POBRANIU DWÓCH 
ARKUSZY NA RAZ
Przełącznik nacisku separatora ADF*
Umożliwia łatwą regulację nacisku dostosowaną do typu podawanych dokumentów, 

co pomaga zapobiegać pobieraniu dwóch arkuszy na raz. Funkcja ta jest zwykle 

dostępna wyłącznie w droższych modelach.

*UF-6300

Przełącznik nacisku

gumowego separatora

Przełącznik nacisku powoduje opuszczenie 

gumowego separatora, co pozwala na 

regulację nacisku na podawany papier.

Trójstopniowa regulacja nacisku separatora 

Przesuń dźwignię regulacji nacisku w żądane położenie.

1. Aby zapobiec problemom z podawaniem papieru.

2. Położenie standardowe.

3. Aby zapobiec pobieraniu wielu arkuszy na raz.
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FUNKCJE SPECJALNE, KTÓRE 
ZASPOKAJAJĄ WSZYSTKIE POTRZEBY

1. Weryfikacja wizualna przesłanych dokumentów

2. Zapobieganie pominięciu faksu przyjętego do pamięci

Pieczęć weryfikacyjna*

Na każdy dokument jest nakładana pieczęć weryfikacyjna. Po przesłaniu dużej liczby 

dokumentów można wizualnie sprawdzić, czy żadne strony nie zostały pominięte z 

powodu pobrania dwóch kartek na raz.

*Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć.

Pieczęć weryfikacyjna

Ponieważ przychodzące faksy są drukowane tylko raz, nie można uzyskać tej samej 

informacji dwukrotnie, chyba że zostanie ponownie przesłana przez nadawcę. Jeśli skończy 

się papier lub wkład drukujący, funkcja odbioru do pamięci automatycznie zachowuje w 

pamięci otrzymane informacje.

OCHRONA HASŁEM POZWALA 
ZABEZPIECZYĆ PRZED 
NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM
Kontrola dostępu grupowego

Kod dostępu do faksu

Każdemu urządzeniu faksowemu można przypisać cztero- lub ośmiocyfrowe hasło. 

Ochrona hasłem zabezpiecza przed użyciem urządzenia przez osoby nieuprawnione, 

nawet gdy znajduje się ono w ruchliwym miejscu, gdzie wiele osób ma do niego dostęp.

Kontrola indywidualnego dostępu użytkowników

Dostęp za pomocą kodu PIN

Jeśli dany PBX wymaga kodu PIN (Personal Identification Number) w celu dostępu 

do linii zewnętrznej, można ustawić faks tak, by przed wybraniem numeru żądał 

od użytkownika podania kodu PIN. Pozwala to na zarządzanie wysyłaniem faksów 

wychodzących przez każdego użytkownika.
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Niepożądany faks

Niepożądany faks

FAKS

OdbierzOdbierz

Problem Rejestracja
słuchawki ID nadawcy Komunikacja

1234567890 

1234567890 

1234567890 

1234567890 

1234567890 

1234567890 

12345 67890

1234567890 

123456789 

234567890 

12345678901 

01234567890

1 234567890

1234567890 

Problem*

OK

OK

OK

Problem*

Problem*

Problem*

* (Niepożądany faks)

UNIKANIE POMYŁEK PRZY WYSYŁANIU 
FAKSÓW I NIEPOŻĄDANYCH FAKSÓW

Koniec z pomyłkami przy wysyłaniu faksów

Zapobieganie omyłkowemu wysyłaniu faksów

Pomyłki przy wybieraniu numerów to jedna z głównych przyczyn wycieku informacji. 

Dostosuj środki bezpieczeństwa do swoich potrzeb. Panafax wykorzystuje następujące 

trzy metody zapobiegania im:

1. Powtórne wprowadzenie numeru przy wybieraniu bezpośrednim

Przy bezpośrednim wybieraniu numeru transmisja jest możliwa tylko wtedy,

gdy ten sam numer zostanie wprowadzony dwukrotnie.

Zapobieganie otrzymywaniu niepożądanych faksów

Filtr niepożądanych faksów

Wszyscy czasem otrzymujemy niepożądane faksy i nawet nie wiemy, skąd nadawca 

uzyskał nasze numery. Jeszcze niedawno nie istniały żadne metody zapobiegania takim 

sytuacjom. Dzięki technologii Panafax dziś można już automatycznie wyeliminować 

otrzymywanie faksów z numerów zarejestrowanych jako niepożądane. Pozwala to na 

wyeliminowanie ryzyka przypadkowego usunięcia ważnych dokumentów przemieszanych 

z niepożądanymi faksami i pomaga zmniejszyć zużycie papieru i toneru.

2. Uniemożliwianie wybierania bezpośredniego

Transmisja jest możliwa wyłącznie w przypadku numerów, które zostały już 

zarejestrowane w książce adresowej.

3. Potwierdzenie odbiorcy

Gdy wywoływany jest numer zarejestrowanego odbiorcy, transmisja jest możliwa 

wyłącznie po potwierdzeniu numeru.

1. pozycja 2. pozycja

Błędne dane wejściowe

Rozbieżność
Anuluj

transmisję

Wybieranie jednoprzyc. lub skróc.Wybieranie jednoprzyc. lub skróc.

Rozpocznij
transmisję

Odrzuć
transmisję

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #
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SKRACANIE CZASU PRZESTOJÓW 
I UPRASZCZANIE PRACY Z 
URZĄDZENIEM DLA OSÓB CZĘSTO 
KORZYSTAJĄCYCH Z FAKSU

Maksymalna wydajność

Automatyczne wybieranie

Uprzednie wprowadzenie numerów adresatów do urządzenia pozwala na zwiększenie 

wydajności, precyzji i bezpieczeństwa pracy. Panafax może przechować aż 340 numerów 

faksów, co pozwala zaspokoić potrzeby nawet najbardziej aktywnych współczesnych 

użytkowników faksów.

Jednoprzyciskowe wybieranie automatyczne*1

Funkcja jednoprzyciskowego wybierania automatycznego idealnie sprawdza się w 

przypadku adresatów, do których najczęściej przesyłamy faksy. Do każdego klawisza 

można przypisać adresata, którego potem wybiera się jednym dotknięciem. Ułatwia to 

przesyłanie faksów i pozwala zaoszczędzić czas.

Skrócone automatyczne wybieranie

Liczbę zarejestrowanych numerów faksów można zwiększyć aż do 920*1 dzięki 

zastosowaniu karty pamięci SD. Dodatkowa pojemność oznacza, że można zapisać 

także numery rzadziej używanych faksów, co pozwala zmniejszyć liczbę numerów 

faksów wybieranych ręcznie.

*1 Nie można używać razem funkcji szybkiego wyszukiwania nazw i automatycznego wybierania jednoprzyciskowego.

UF-6300

Automatycznie wybieranie 
jednoprzyciskowe 40 adresatów

Skrócone
wybieranie 
automatyczne

Stand. 300 adresatów

Z kartą pamięci 
SD –

Łączna liczba adresatów 340 adresatów

ZDALNE POWIADOMIENIE O BŁĘDZIE
I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 
MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Automatyczne powiadamianie sprzedawcy o stanie urządzenia

System sprawdzania i powiadamiania

System sprawdzania i powiadamiania to standardowa funkcja wszystkich faksów 

Panasonic przeznaczonych dla firm. Pozwala ona sprzedawcom automatycznie zbierać 

informacje na temat pracy urządzenia i przesyłać użytkownikom raporty dotyczące 

okresowego serwisowania, wymiany tonera oraz problemów mechanicznych za 

pośrednictwem faksu lub faksu internetowego. Skutkuje to wzrostem zadowolenia 

klienta dzięki zapewnieniu regularnych dostaw materiałów eksploatacyjnych i 

zwiększonemu czasowi dostępności urządzenia.

Dostawa

Dostawa

Serwisowanie

Czas serwisowania
zapobiegawczego
Czas serwisowania
zapobiegawczego

Toner si kończyToner si kończy

Problem
mechaniczny

Raport
miesięczny/okresowy
Raport
miesięczny/okresowy

Sprzedaż
materiałów

Centrum obsługi

Użytkownik
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PANAFAX

UF–6300

PRĘDKOŚĆ

POJEMNOŚĆ PAPIERU

Wymiary/ciężar

Opcje i materiały eksploatacyjne

Faks 3,0 sekundy/stronę

Skanowanie*
1
 3,0 sekundy/stronę 

Wydruk  6 stron/minutę

ADF Do 50 arkuszy*
2

Podajnik papieru Maks. 500 arkuszy (standardowo 250 arkuszy)

Pojemność zapasu papieru 100 arkuszy

Wymiary (S x G x W):

370 x 474 x 253 mm

Ciężar:

9,3 kg

• Duża prędkość skanowania

• Pamięć dokumentów na 480 stron

• Transmisja faksowa Super G3

• Klawiatura QWERTY

• Zapobieganie omyłkowemu wysyłaniu faksów / Filtr niepożądanych faksów

• Drukarka laserowa 600 dpi

• Skaner TWAIN

• Faks internetowy / Skanowanie do poczty e-mail (opcjonalnie)

• Mniejsze zużycie energii

• Większa niezawodność

*1 Wymieniona prędkość dotyczy skanowania faksu przy standardowej rozdzielczości.

*2  Specyfikacja ogólna zakłada 30 arkuszy. W przypadku przesyłania więcej niż 30 arkuszy 

 (maksymalnie 50 arkuszy) istnieje ograniczenie grubości dokumentu od 0,06 mm do 0,10 mm.

Opcje
Moduł faksu internetowego UE-404094

Moduł 2. podajnika papieru UE-404090 (250 arkuszy)

Zestaw ze słuchawką UE-403186-AT

Materiały eksploatacyjne
Wkład „wszystko w jednym”  UG-3380 (8000 stron*

1
)

*1 W oparciu o obraz ITU nr 1 przesyłany w trybie wielu kopii.
 Wydajność może się różnić w zależności od warunków pracy i środowiska, w którym działa urządzenie.

Urządzenie UF-6300 jest dostarczane z pełnym wkładem drukującym na 8000 wydruków

Najważniejsze funkcje

Wkład „wszystko 
w jednym”

UG-3380
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FAKS LASEROWY

KX–FL613

PRĘDKOŚĆ

POJEMNOŚĆ PAPIERU

Wymiary/ciężar

Kopiowanie  14 stron/minutę (A4)

ADF Do 20 arkuszy

Podajnik papieru 250 arkuszy

Wymiary (S x G x W):

430 x 480 x 370 mm

Ciężar:

Ok. 9,2 kg

• Funkcja kopiarki laserowej 14 kopii/minutę (A4)

• Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności 20 arkuszy

• Faks-modem 14,4 kb/s

• Wbudowana pamięć faksu, ok. 170 stron (odbieranie faksów bez papieru)

Wiele kopiiAutomatyczny podajnik 
dokumentów (ADF) o 
pojemności 20 arkuszy

Materiały eksploatacyjne
Wkład z tonerem KX-FA83E (2500 stron*)

Moduł bębnowy KX-FA84E (maks. 10 000 stron)

Kopiowanie

* 5% pokrycia.

Faks

Najważniejsze funkcje

FAKSY NA ZWYKŁY PAPIER

KX–FP218

FAKSY NA ZWYKŁY PAPIER

KX–FP207

Wymiary/ciężar

• Faks-model 14,4 kb/s

• Pamięć faksu na 28 stron

• Automatyczny podajnik dokumentów
(ADF) o pojemności 10 arkuszy

• Cyfrowa automatyczna sekretarka
(około 18 minut nagrania)

• Cyfrowy dwukierunkowy głośnik z mikrofonem

• Rozszerzone funkcje kopiowania

• Pamięć faksu na 28 stron

• Automatyczny podajnik dokumentów 
(ADF) o pojemności 10 arkuszy

• Rozszerzone funkcje kopiowania

Najważniejsze funkcje

Najważniejsze funkcje

Cyfrowa automatyczna 
sekretarka

Wymiary (S x G x W): 356 x 200 x 106 mm Ciężar: Ok. 2,7 kg

Ciężar: Ok. 2,7 kg

Materiały eksploatacyjne
Folia wymienna KX-FA52E (30 m x 2 rolki)

Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W): 356 x 200 x 106 mm

Materiały eksploatacyjne
Folia wymienna KX-FA52E (30 m x 2 rolki)

KX-FP218

KX-FP207
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Wymiary (S x G x W) / ciężar

Baza: 

374 x 200 x 106 mm / 2,7 kg

Słuchawka bezprzewodowa: 

48 x 30 x 158 mm / 130 g

Wymiary (S x G x W) / ciężar

Baza:

367 x 200 x 106 mm / 2,8 kg

Słuchawka bezprzewodowa: 

48 x 30 x 158 mm / 130 g

Ładowarka: 75 x 88 x 52 mm / 60 g

Materiały eksploatacyjne
Folia wymienna KX-FA52E (30 m x 2 rolki)

Opcja
Opcjonalna słuchawka Słuchawki Panasonic DECT

Materiały eksploatacyjne
Folia wymienna KX-FA52E (30 m x 2 rolki)

Opcja
Opcjonalna słuchawka Słuchawki Panasonic DECT

*1
 Wymaga zawarcia płatnej umowy abonamentowej z firmą telekomunikacyjną.

*1
 Wymaga zawarcia płatnej umowy abonamentowej z firmą telekomunikacyjną.

FAKSY Z BEZPRZEWODOWĄ SŁUCHAWKĄ

KX–FC268
FAKSY Z BEZPRZEWODOWĄ SŁUCHAWKĄ

KX–FC278

Wymiary/ciężar Wymiary/ciężar

• Cyfrowa automatyczna sekretarka (około 15 minut nagrania)

• Cyfrowy dwukierunkowy głośnik z mikrofonem

• Możliwość identyfikacji rozmówcy
*1

• Duży wyświetlacz LCD z łatwym odczytem

• Możliwość identyfikacji rozmówcy
*1

• Cyfrowa automatyczna sekretarka (około 15 minut nagrania) 

Najważniejsze funkcje Najważniejsze funkcje

Zgodność z 
funkcją 
identyfikacji 
rozmówcy*

Zgodność z 
funkcją 
identyfikacji 
rozmówcy*

Cyfrowa
automatyczna 
sekretarka

Cyfrowa
automatyczna 
sekretarka

Cyfrowy dwuk-
ierunkowy
głośnik z 
mikrofonem

Cyfrowy dwuk-
ierunkowy
głośnik z 
mikrofonem

KX-FC268 KX-FC278
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FAKSY TERMICZNE

KX–FT986

FAKSY TERMICZNE

KX–FT988

Wymiary/ciężar

• Cyfrowa automatyczna 
sekretarka (około 18
minut nagrania)

• Moduł automatycznego 
obcinania papieru

• Pamięć faksu na 28 stron

• Automatyczny podajnik 
dokumentów (ADF) 
o pojemności 10 arkuszy

• Cyfrowa automatyczna 
sekretarka (około 18
minut nagrania)

• Pamięć faksu na 28 stron

• Automatyczny podajnik 
dokumentów (ADF) o 
pojemności 10 arkuszy

• Książka telefoniczna na
100 pozycji

Najważniejsze funkcje

Cyfrowa automatyczna 
sekretarka

Wymiary (S x G x W): 352 x 224 x 121 mm

Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W): 352 x 224 x 121 mm Ciężar: Ok. 2,8 kg

Ciężar: Ok. 2,7 kg

Cyfrowa
automatyczna 
sekretarka

Moduł automatycznego 
cięcia papieru

SPECYFIKACJE
MC6020/MB300

KX-MC6020 DP-MB300

Informacje 
ogólne

Obsługa papieru A4 / Legal A4 / Legal

Pojemność papieru (arkusze)*
1

250 520

Opcjonalny podajnik papieru (arkusze)*
1

520 520
Automatyczny podajnik dokumentów 
(ADF) (arkusze) 

50 50

Podajnik ręczny (arkusze) - -

Sortownik wielofunkcyjny (pojemniki) 1 1

Wyświetlacz LCD 16 cyfr x 2 wiersze 16 cyfr x 2 wiersze 

Gniazdo na karty SD - -

Wskaźnik braku toneru 

Rozmiar pamięci 192 MB 64 MB

Oprogramowanie (wielofunkcyjne/OCR) / / 

Książka telefoniczna (pozycje) 300 + 6 300 + 10

Drukarka

Prędkość wydruku (monochromatyczny / 
kolorowy) 

20/20 strony/minutę 32/- strony/minutę 

Rozdzielczość wydruku Do 1200 x 1200 Do 2400 x 1200
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej 
strony (s)

16 (monochrom.), 17 (kolorowy) 11

Języki obsługi wydruku GDI, PCL6 GDI, PCL6

Druk broszur Opcjonalnie
Obsługiwane systemy operacyjne 
(Microsoft Windows)

98 / Me / 2000 / XP / 7 / Vista 98 / Me / 2000 / XP / 7 / Vista

(Inne) Mac OS X 10.3-10.6*
5
, Linux*

5
Mac OS X 10.3-10.6*

5
, Linux*

5

Kopiarka

Prędkość kopiowania (monochromatyczne 
/ w kolorze) 

20/20 kopii/minutę 32/- kopii/minutę 

Czas oczekiwania na wydruk pierwszej 
kopii (s)

16 (monochrom.), 26 (kolorowy) 15

Rozdzielczość kopii 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 

Wiele kopii (strony) 99 99

Kopia dwustronna Opcjonalnie (1->2) 1->2

(Łatwe) powtarzanie obrazu / broszura  / Opcjonalnie  / 
n-w-1 / Szybkie kopiowanie identyfikatorów / 
Oddzielne n-w-1 / Kopiowanie plakatów 

/ / / / / / 

Skaner

Rozdzielczość skanowania w kolorze 
(ADF / skaner płaski / interpolowana)

600 x 600 / 600 x 1200 /
9600 x 9600 dpi

600 x 600 / 600 x 2400 /
9600 x 9600 dpi

Skanowanie dwustronne - -

Skanowanie do poczty e-mail*
4

Skanowanie do FTP

Skanowanie do SMB *
6

*
6

Obsługiwane systemy operacyjne 
(Microsoft Windows)

98 / Me / 2000 / XP / 7 / Vista 98 / Me / 2000 / XP / 7 / Vista

(Inne) Mac OS X 10.5-10.6*
5

Mac OS X 10.5-10.6*
5

Faks

Prędkość modemu (kb/s) 33,6 - 2,4 33,6 - 2,4

Pamięć transmisji (strony*
2
) 150 150

Odbieranie faksów bez papieru (strony*
2
) 630 300

Rozgłaszanie sekwencyjne (lokalizacje) 20 x 5 20 x 3

Tryb korekcji błędów (ECM) 

Funkcja podwójnego dostępu 

Podgląd odebranych faksów -  (Internet)

Faks-modem PC 

Możliwość identyfikacji rozmówcy*
3

-

Wydruk listy identyfikacji rozmówców -
Wybieranie jednoprzyciskowe (pozycje x 
klawisze) 

3 x 2 5 x 2

Jednoprzyciskowe przełączanie tonowe 

Zewnętrzne gniazdo telefoniczne 

PC I/F
USB 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed 

Interfejs sieciowy 10Base-T / 100Base- TX 10Base-T / 100Base- TX 

Wkład z tonerem 
KE-FATC501E/FATM502E/FATY503E/

FATK504E/FATC506E/FATM507E/FATY508E/
FATK509E

DQ-TCB008-X
Podwójne opakowanie z tonerem: DQ-

TCB008-XD

Wkład bębnowy / Moduł bębnowy KE-FADC510E/FADK511E DQ-DCB020-X

Wymiary (S x G x W mm) 520 x 438 x 546 530 x 460 x 480

Ciężar (kg) 30 24

*1 75 g/m
2
. *2 W oparciu o kartę ITU-T nr 1 skanowaną w trybie standardowym. *3 Wymaga zawarcia płatnej umowy abonamentowej 

z firmą telekomunikacyjną. *4 Funkcja ta może nie być dostępna, w zależności od konfiguracji serwera poczty elektronicznej.
*5 Sterownik można pobrać z Internetu. *6 Konieczna może być aktualizacja oprogramowania wbudowanego w zależności
od jego wersji. 4241



KX-MB2061 KX-MB2030 KX-MB2025

Informacje 
ogólne

Obsługa papieru 
A4 / Legal*4 / B5(JIS) / B5 (ISO) / 16 tys. / 

216 mm x 330 mm*4 / 216 mm x 340 mm*4
A4 / Legal*4 / B5(JIS) / B5 (ISO) / 16 tys. / 
216 mm x 330 mm*4 / 216 mm x 340 mm*4

A4 / Legal*4 / B5(JIS) / B5 (ISO) / 16 tys. / 216 mm x 
330 mm*4 / 216 mm x 340 mm*4

Pojemność papieru (arkusze)*
1

250 250 250
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 
(arkusze) 

20 20 20

Podajnik ręczny (arkusze) 1 1 1

Sortownik wielofunkcyjny (pojemniki) 1 1 1

Wyświetlacz LCD 16 cyfr x 2 wiersze 16 cyfr x 2 wiersze 16 cyfr x 2 wiersze 

Wskaźnik braku toneru 

Rozmiar pamięci 32 MB 32 MB 32 MB

Oprogramowanie (wielofunkcyjne/OCR) / / / 

Książka telefoniczna (pozycje) 100 + 6 100 + 6 100 + 6

Drukarka

Prędkość wydruku (monochromatyczny / 
kolorowy) 

24/- strony/minutę 24/- strony/minutę 24/- strony/minutę

Rozdzielczość wydruku 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej 
strony (s)

11 11 11

Języki obsługi wydruku GDI GDI GDI 
Obsługiwane systemy operacyjne 
(Microsoft Windows) 

2000 / XP / 7 / Vista 2000 / XP / 7 / Vista 2000 / XP / 7 / Vista

(Inne) Mac OS X 10.3-10.6*
5
, Linux*

5
Mac OS X 10.3-10.6*

5
, Linux*

5
Mac OS X 10.3-10.6*

5
, Linux*

5

Kopiarka

Prędkość kopiowania (monochromatyczne/
w kolorze) 

24*
6
/- kopii/minutę 24*

7
/- kopii/minutę 24*

6
/- kopii/minutę

Czas oczekiwania na wydruk pierwszej 
kopii (s)

16 16 16

Rozdzielczość kopii 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi

Wiele kopii (strony) 99 99 99

(Łatwe) powtarzanie obrazu / broszura  / -  / -  / -
n-w-1 / Szybkie kopiowanie identyfikatorów / 
Oddzielne n-w-1 / Kopiowanie plakatów 

/ / / / / / / / / 

Skaner

Rozdzielczość skanowania w kolorze 
(ADF / skaner płaski / interpolowana)

600 x 600 / 600 x 1200 /
9600 x 9600 dpi

600 x 600 / 600 x 1200 /
9600 x 9600 dpi

600 x 600 / 600 x 1200 / 9600 x 9600 dpi

Skanowanie do poczty e-mail*
8

-

Skanowanie do FTP -

Skanowanie do SMB -
Obsługiwane systemy operacyjne 
(Microsoft Windows) 

2000 / XP / 7 / Vista 2000 / XP / 7 / Vista 2000 / XP / 7 / Vista

(Inne) Mac OS X 10.5-10.6*
5

Mac OS X 10.5-10.6*
5

Mac OS X 10.5-10.6*
5

Faks

Prędkość modemu (kb/s) 33.6 - 2.4 33.6 - 2.4 33.6 - 2.4

Pamięć transmisji (strony*
2
) 150 150 150

Odbieranie faksów bez papieru (strony*
2
) 220 110 110

Rozgłaszanie sekwencyjne (lokalizacje) 20 x 2 20 x 2 20 x 2

Tryb korekcji błędów (ECM) 

Funkcja podwójnego dostępu 

Podgląd odebranych faksów  (Internet)  (Internet) -

Faks-modem PC 

Możliwość identyfikacji rozmówcy*
3

Wydruk listy identyfikacji rozmówców 
Wybieranie jednoprzyciskowe (pozycje x 
klawisze) 

3 x 2 3 x 2 3 x 2

Jednoprzyciskowe przełączanie tonowe 

Zewnętrzne gniazdo telefoniczne -

Telefon 

Słuchawka przewodowa - -

Cyfrowa słuchawka bezprzewodowa - -

Cyfrowa automatyczna sekretarka  (30 minut) - -

Interkom
Urządzenie główne – Słuchawka / 
Słuchawka – Słuchawka (z/opcj.)

- -

Funkcja głosowa
Przesyłanie głosu na komputer PC/
Przesyłanie głosu w wiadomości e-

mail*
6
, odtwarzanie głosu z Internetu

- -

PC I/F
USB 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed 

Interfejs sieciowy  10Base-T / 100Base- TX 10Base-T / 100Base- TX -

Opcjonalna słuchawka Słuchawki Panasonic DECT - -

Wkład z tonerem KX-FAT411E KX-FAT411E KX-FAT411E

Wkład bębnowy / Moduł bębnowy KX-FAD412E KX-FAD412E KX-FAD412E

Wymiary (S x G x W mm) 420 x 432 x 305 420 x 432 x 305 420 x 432 x 305

Ciężar (kg) 12 12 12

*1 75 g/m
2
. *2 W oparciu o kartę ITU-T nr 1 skanowaną w trybie standardowym.

*3 Wymaga zawarcia płatnej umowy abonamentowej z firmą telekomunikacyjną.
*4 Następujące rozmiary papieru: Legal, 216 mm x 330 mm oraz 216 mm x 340 mm 
obsługuje wyłącznie podajnik ręczny. *5 Sterownik można pobrać z Internetu. *6 Funkcja 
ta może nie być dostępna, w zależności od konfiguracji serwera poczty elektronicznej.

SPECYFIKACJE
MB2061/MB2030/MB2025
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KX-MB1530 KX-MB1520 KX-MB1500

Informacje 
ogólne

Obsługa papieru 

A4 / Legal*4 / B5(JIS)*4 
/ B5 (ISO)*4 / 16 tys. / 
216 mm x 330 mm*4 / 
216 mm x 340 mm*4 / 

Niestandardowy
(210-216 mm x 279-356 

mm)*4*5

A4 / Legal*4 / B5(JIS)*4 
/ B5 (ISO)*4 / 16 tys. / 
216 mm x 330 mm*4 / 
216 mm x 340 mm*4 / 

Niestandardowy
(210-216 mm x 279-356 

mm)*4*5

A4 / Legal*4 / B5(JIS)*4 
/ B5 (ISO)*4 / 16K / 216 

mm x 330 mm*4 /
 216 mm x 340 mm*4 / 

Niestandardowy
(210-216 mm x 279-356 

mm)*4*5

Pojemność papieru (arkusze)*
1

150 150 150
Automatyczny podajnik dokumentów 
(ADF) (arkusze) 

Tak, 15 arkuszy - -

Podajnik ręczny (arkusze) 1 1 1

Sortownik wielofunkcyjny (pojemniki) 1 1 1

Wyświetlacz LCD 16 cyfr x 2 wiersze 16 cyfr x 2 wiersze 16 cyfr x 2 wiersze 

Wskaźnik braku toneru 

Rozmiar pamięci 32 MB 32 MB 32 MB

Oprogramowanie (wielofunkcyjne/OCR)  / -  / -  / -

Książka telefoniczna (pozycje) 100 100 -

Drukarka

Prędkość wydruku (monochromatyczny / 
kolorowy) 

18/- stron/minutę 18/- stron/minutę 18/- stron/minutę

Rozdzielczość wydruku 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej 
strony (s)

11 11 11

Języki obsługi wydruku GDI GDI GDI
Obsługiwane systemy operacyjne
(Microsoft Windows) 

2000 / XP / 7 / Vista 2000 / XP / 7 / Vista 2000 / XP / 7 / Vista

(Inne) Mac OS X 10.5-10.6, Linux*
6

Mac OS X 10.5-10.6, Linux*
6

Mac OS X 10.5-10.6, Linux*
6

Kopiarka

Prędkość kopiowania (monochromatyc-
zne/w kolorze) 

18/- kopii/minutę 18/- kopii/minutę 18/- kopii/minutę

Czas oczekiwania na wydruk pierwszej 
kopii (s)

11 11 11

Rozdzielczość kopii 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi

Wiele kopii (strony) 99 99 99

(Łatwe) powtarzanie obrazu / broszura  / -  / -  / -
n-w-1 / Szybkie kopiowanie identyfikatorów / 
Oddzielne n-w-1 / Kopiowanie plakatów 

/ / / / / / / / / 

Skaner

Rozdzielczość skanowania w kolorze 
(ADF / skaner płaski / interpolowana)

600 x 1200 / 
19 200 x 19 200 dpi

600 x 1200 / 
19 200 x 19 200 dpi

600 x 1200 / 
19 200 x 19 200 dpi

Skanowanie do poczty e-mail*
7

- - -

Skanowanie do FTP - - -

Skanowanie do SMB - - -
Obsługiwane systemy operacyjne 
(Microsoft Windows)

2000 / XP / 7 / Vista 2000 / XP / 7 / Vista 2000 / XP / 7 / Vista

(Inne) Mac OS X 10.5-10.6 Mac OS X 10.5-10.6 Mac OS X 10.5-10.6

Faks

Prędkość modemu (kb/s) 33,6 - 2,4 33,6 - 2,4 -

Pamięć transmisji (strony*
2
) 150 150 -

Odbieranie faksów bez papieru (strony*
2
) 110 110 -

Rozgłaszanie sekwencyjne (lokalizacje) - - -

Tryb korekcji błędów (ECM) -

Funkcja podwójnego dostępu -

Podgląd odebranych faksów - - -

Faks-modem PC -

Możliwość identyfikacji rozmówcy*
3

-

Wydruk listy identyfikacji rozmówców - - -
Wybieranie jednoprzyciskowe (pozycje x 
klawisze) 

- - -

Jednoprzyciskowe przełączanie tonowe -

Zewnętrzne gniazdo telefoniczne -

Wbudowany głośnik z mikrofonem -

PC I/F
USB 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed 

Interfejs sieciowy  - - - 

Wkład z tonerem do urządzeń „wszystko w jednym” KX-FAT410X KX-FAT410X KX-FAT410X

Wymiary (S x G x W mm) 391 x 360 x 203 380 x 360 x 203 380 x 360 x 203

Ciężar (kg) 9,4 kg 8,8 kg 8,6 kg

*1 75 g/m
2
. *2 W oparciu o kartę ITU-T nr 1 skanowaną w trybie standardowym. *3 Wymaga zawarcia płatnej umowy abonamentowej z 

firmą telekomunikacyjną. *4 Wyłącznie podajnik ręczny. *5 Wyłącznie druk z komputera. *6 Sterownik można pobrać z Internetu.
*7 Funkcja ta może nie być dostępna, w zależności od konfiguracji serwera poczty elektronicznej.

SPECYFIKACJE
MB1530/MB1520/MB1500

KX-FL613

Informacje 
ogólne

Technologia druku Laser

Prędkość druku laserowego
(stron/minutę) 

14

Rozdzielczość druku laserowego (dpi) 600 x 600

Pojemność kasety (arkusze) *
1

250

Automatyczny podajnik dokumentów 
(ADF) 

20

Interfejs PC -

Faks

Prędkość modemu (kb/s) 14,4 - 2,4

System kompresji MH/MR/MMR

ECM

Pamięć transmisji (strony*
2
) 120

Odbieranie faksów bez papieru 
(strony*

2
) 

170

Rozgłaszanie sekwencyjne 
(lokalizacje) 

20 x 3

64 poziomy półtonów 

Filtr niepożądanych faksów 

Kopiowanie

Wiele kopii (strony) 99

Powiększanie / zmniejszanie / 
zestawianie (sortowanie) 

Kopia n-w-1 -

Zintegrowany 
telefon

Wybieranie jednoprzyciskowe 22

Typ słuchawki Przewodowa

LCD słuchawki bezprzewodowej - 

Książka telefoniczna (pozycje) 100

Wybieranie przy odłożonej 
słuchawce 

Przełączanie faks/telefon

Cyfrowy głośnik z mikrofonem - 

Wzmacniacz głosu - 

Możliwość identyfikacji rozmówcy*
3

Wydruk listy identyfikacji rozmówców

Cyfrowa 
automatyczna 
sekretarka

Czas nagrywania (maks. w minutach) - 

Zdalne sterowanie tonowe - 

Odtwarzanie nowych wiadomości - 

Funkcja przeskakiwania/powtarzania - 

Głosowy znacznik godziny/daty - 

Nagrana wcześniej wiadomość 
powitalna 

- 

Kopia zapasowa wiadomości IC - 

Materiały eksploatacyjne KX-FA84E/KX-FA83E

Opcjonalna słuchawka - 

Wymiary
(S x G x W 
mm)

Baza 430 x 480 x 370

Słuchawka - 

Ładowarka - 

Ciężar

Baza (kg) 9,2

Słuchawka (g) - 

Ładowarka (g) - 

SPECYFIKACJE
FL613

*1 75 g/m
2
. *2 W oparciu o kartę ITU-T nr 1 skanowaną w trybie standardowym.

*3 Wymaga zawarcia płatnej umowy abonamentowej z firmą telekomunikacyjną.
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KX-FC268 KX-FC278 KX-FP218 KX-FP207 KX-FT988 KX-FT986

Informacje 
ogólne

Technologia druku Druk termiczny Druk termiczny Druk termiczny Druk termiczny Termiczna Termiczna

Prędkość druku laserowego (stron/minutę) - - - - - -

Rozdzielczość druku laserowego (dpi) - - - - - -

Pojemność kasety (arkusze)*
1

- - - - - -

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 10 10 10 10 10 10

Moduł automatycznego obcinania papieru - - - - -

Interfejs PC - - - - - -

Faks

Prędkość modemu (kb/s) 9,6 - 2,4 9,6 - 2,4 14,4 - 2,4 9,6 - 2,4 9,6 - 2,4 9,6 - 2,4

System kompresji MH/MR/MMR MH/MR/MMR MH/MR/MMR MH/MR/MMR MH/MR MH/MR

ECM - -

Pamięć transmisji (strony*
2
) 25 25 25 25 25 25

Odbieranie faksów bez papieru (strony*
2
) 28 28 28 28 28 28

Rozgłaszanie sekwencyjne (lokalizacje) 20 20 20 20 20 20

64 poziomy półtonów 

Wyróżniający się dzwonek - - - - - -

Filtr niepożądanych faksów 

Kopiowanie

Wiele kopii (strony) 20 20 20 20 - -

Powiększanie / zmniejszanie / zestawianie 
(sortowanie) 

- -

Kopia n-w-1 - - - - - -

Zintegrowany 
telefon

Wybieranie jednoprzyciskowe 9 9 9 9 10 10

Typ słuchawki Przewodowa Przewodowa i bezprzewodowa Przewodowa Przewodowa Przewodowa Przewodowa

LCD słuchawki bezprzewodowej Całkowicie punktowy, 1,8 cala Całkowicie punktowy, 1,8 cala - - - -

Książka telefoniczna (pozycje)
100 (baza),

100 (słuchawka) 
100 (baza),

100 (słuchawka) 
50 50 100 100

Wybieranie przy odłożonej słuchawce 

Przełączanie faks/telefon

Cyfrowy głośnik z mikrofonem 
Słuchawka /

Baza
Słuchawka /

Baza
- 

Wzmacniacz głosu - - - - 

Możliwość identyfikacji rozmówcy*
3

Wydruk listy identyfikacji rozmówców 

Cyfrowa 
automatyczna 
sekretarka

Czas nagrywania (maks. w minutach) 15 15 18*
5

- 18*
5

18*
5

Zdalne sterowanie tonowe - 

Odtwarzanie nowych wiadomości - 

Funkcja przeskakiwania/powtarzania - 

Głosowy znacznik godziny/daty - 

Nagrana wcześniej wiadomość powitalna - 

Kopia zapasowa wiadomości IC -

Materiały eksploatacyjne KX-FA52E KX-FA52E KX-FA52E KX-FA52E -*
4

-*
4

Opcjonalna słuchawka Słuchawki Panasonic DECT Słuchawki Panasonic DECT - - - -

Wymiary
 (W x S x G mm) 

Baza 374 x 200 x 106 367 x 200 x 106 356 x 200 x 106 356 x 200 x 106 352 x 224 x 121 352 x 224 x 121

Słuchawka 48 x 30 x 158 48 x 30 x 158 - - - -

Ładowarka - 75 x 88 x 52 - - - -

Ciężar 

Baza (kg) 2.7 2.8 2.7 2.7 2.8 2.7

Słuchawka (g) 130 130 - - - -

Ładowarka (g) - 60 - - - -

*1 75 g/m
2
. *2 W oparciu o kartę ITU-T nr 1 skanowaną w trybie standardowym. *3 Wymaga zawarcia płatnej umowy abonamentowej z firmą 

telekomunikacyjną. *4 Należy użyć papieru do wydruku termicznego, rolka 216 mm x 30 m (maks.). *5 12 minut w modelach obsługujących 

2 języki lokalne dla OGM. 

SPECYFIKACJE
FC268/FC278 FP218/FP207/FT988/FT986 
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Materiały eksploatacyjne Nr produktu Wydajność KX-MC6020 DP-MB300 KX-MB2061 KX-MB2030 KX-MB2025 KX-MB1530 KX-MB1520 KX-MB1500

Wkład z tonerem cyjan KX-FATC501E 2000 arkuszy*
1

Wkład z tonerem 
magenta

KX-FATM502E 2000 arkuszy*
1

Wkład z tonerem żółtym KX-FATY503E 2000 arkuszy*
1

Wkład z czarnym tonerem KX-FATK504E 2500 arkuszy*
1

Wkład z tonerem cyjan KX-FATC506E 4000 arkuszy*
1

Wkład z tonerem 
magenta

KX-FATM507E 4000 arkuszy*
1

Wkład z tonerem żółtym KX-FATY508E 4000 arkuszy*
1

Wkład z czarnym tonerem KX-FATK509E 4000 arkuszy*
1

Bęben kolorowy KX-FADC510E 10 000 arkuszy

Bęben czarny KX-FADK511E 10 000 arkuszy

Pojemnik na zużyty toner KX-FAW505E

Wkład z tonerem DQ-TCB008-X 8000 arkuszy*
1

Podwójne opakowanie z 
tonerem

DQ-TCB008-XD 16 000 arkuszy*
1

Wkład bębnowy DQ-DCB020-X 20 000 arkuszy

Wkład z tonerem KX-FAT411E 2000 arkuszy*
2

Wkład bębnowy KX-FAD412E 6000 arkuszy

Wkład z tonerem do 
urządzeń „wszystko w 
jednym”

KX-FAT410X 2500 arkuszy*
2

KX-FAT390X 1500 arkuszy

Opcje Nr produktu Spec. KX-MC6020 DP-MB300 KX-MB2061 KX-MB2030 KX-MB2025 KX-MB1530 KX-MB1520 KX-MB1500

Dolny podajnik papieru KX-FAP317E 520 arkuszy

Automatyczny moduł 
druku dwustronnego

KX-FAB318E

Dolny podajnik papieru DA-LCB350 520 arkuszy

Cyfrowa słuchawka 
bezprzewodowa

Słuchawki 
Panasonic DECT

Materiały eksploatacyjne Nr produktu Wydajność KX-FL613 KX-FC278 KX-FC268 KX-FP218 KX-FP207

Wkład z tonerem KX-FA83E 2500 arkuszy*
1

Moduł bębnowy KX-FA84E Maks. 10 000 arkuszy

Folia wymienna KX-FA52E Rolki 30 m x 2

Opcje Nr produktu Spec. KX-FL613 KX-FC278 KX-FC268 KX-FP218 KX-FP207

Cyfrowa słuchawka 
bezprzewodowa

Słuchawki 
Panasonic DECT

*1 5% pokrycia *2 Norma ISO/IEC 19752.

FL613 FC278/FC268/FP218/FP207

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA
MC6020/MB300/MB2061/MB2030 MB2025/MB1530/MB1520/MB1500
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UF-6300

Pamięć

Standardowa/maksymalna pojemność 8-MB RAM/8-MB RAM

Standardowa/maksymalna pojemność 
w stronach*

1 480 stron/480 stron

Kopia zapasowa w pamięci dokumentów Standardowa pamięć flash

Pliki wsadowe Nie

Rozgłaszanie Sekwencyjne (170 adresatów)

Odbiór zastępczy Tak

Liczba dla wielu kopii 99 kopii

Tryby 
wielofunkcyjne

Faks internetowy Opcjonalnie

Drukarka sieciowa Nie

Skaner sieciowy Nie

Specyfikacje 
łączności

Obsługa systemu operacyjnego
Windows 2000, XP, Server 2003, Server 

2008, Vista, 7

Interfejs równoległy Nie

Interfejs USB Std 1.1

Funkcja faksu PC / drukowanie/ 
skanowanie

Tak/Tak/Tak

Interfejs sieciowy Opcjonalnie Ethernet

Typ interfejsu 10Base-T/100Base -TX

Funkcja faksu / drukowania/ 
skanowania LAN

Tak/Nie/Nie

Specyfikacje 
drukarki

Prędkość wydruku (czerń) 6 stron/minutę

Rozdzielczość wydruku (czerń) Do 600 x 600 dpi

PDL Windows GDI

Funkcja drukowania LAN Nie

Standardowa/maksymalna pamięć 5-MB RAM/5-MB RAM

Skaner PC i 
specyfikacje 
zarządzania 
obrazami

Prędkość skanowania (czerń/
skanowanie do sieci)

2,8 s*2

Funkcja skanowania w kolorze Nie

Maksymalna rozdzielczość (czerń) 400 x 400 dpi

Maksymalna rozdzielczość (kolor) Nie dotyczy

Oprogramowanie do skanowania/
obrazowania

Standardowy system obsługi 
dokumentów Panasonic

Oprogramowanie do zarządzania plikami
Standardowy system obsługi 

dokumentów Panasonic

Skanowanie do poczty e-mail Opcjonalnie

Informacje ogólne

Wymiary (S x G x W) 370 mm x 474 mm x 253 mm

Ciężar 9,3 kg

Wymagania dotyczące zasilania AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii
Maks.
Tryb uśpienia

490 W
2,4 W

*1 W oparciu o obraz ITU-T nr 1 skanowany w trybie standardowym.*2 Przy korzystaniu z funkcji skanowania do poczty e-mail.

UF-6300

Typ

Konfiguracja Pulpit

Metoda skanowania CCD

Metoda wydruku Laser, elektrostatyczna

System kompresji MH/MR/MMR

Prędkość/
rozdzielczość

Prędkość modemu/transmisji 33,6 kb/s / 3 s

Prędkość szybkiego wydruku/skanow-
ania

6 stron/minutę / 3,0 s

Maksymalna rozdzielczość wysyłania 406 x 391 lpi

Skala szarości / półtony 64 poziomy

Obsługa papieru

Standardowa pojemność podajnika 
papieru

250 arkuszy

Maks. poj. pod. pap., z opcj. 500 arkuszy

Podajnik dokumentów Do 50 arkuszy

Efektywna szerokość rejestracji 202 mm

Efektywna szerokość skanowania 208 mm

Właściwa kolejność wydawania Wydrukiem do góry

Funkcje wybierania

Automatycznie wybieranie jednoprzy-
ciskowe

40

Skrócone automatyczne wybieranie 300

Maks. liczba przechowywanych 
numerów

340

Transmisja do wielu nadawców 352

Klawisze programowe 8

Bezpieczeństwo/
Niezawodność

Kod dostępu do faksu Tak

Kody działowe Nie

Uwierzytelnianie użytkowników Nie

Śledzenie zadań Nie

Zapobieganie omyłkowemu wysyłaniu 
faksów

Tak

Filtr niepożądanych faksów Tak

Raport e-mail Nie

Pieczęć weryfikacyjna Tak

Funkcje

Dostęp wielokrotny Tak

Linie podwójne Nie

Rezerwacja transmisji Tak

ECM Tak

Funkcja Job Build Tak

Automatyczne przełączanie faks/telefon Tak

Odpytywanie/lokalizacje Tak/352

Poufne wysyłanie/odbieranie Tak/10 skrzynek pocztowych

Właściwy serwer faksu Nie

SPECYFIKACJE
UF-6300
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Wkłady z tonerem 
Nr elementu

Kompatybilne modele Opis Wydajność*
1

UG-3220 UF-4100, UF-490 Wkład bębnowy 20 000 stron

UG-3221 UF-4100, UF-490 Wkład z tonerem 6000 stron

UF-3222 UF-4100, UF-490 Wkład z tonerem 3000 stron

UG-3313 UF-895/885, UF-880/780, UF-560/550 Wkład z tonerem do urządzeń „wszystko w jednym” 10 000 stron

UG-3380 UF-6300, UF-595/585, UF-590/580, DX-600 Wkład z tonerem do urządzeń „wszystko w jednym” 8000 stron*

UG-5545 UF-8100/7100 Wkład z tonerem do urządzeń „wszystko w jednym” 10 000 stron

Opcje/akcesoria 
Nr elementu Kompatybilne modele Opis

UE-404094 UF-6300 Moduł I-FAX

UE-409090 UF-6300 Moduł podawania papieru na 250 arkuszy

UE-403186-AT UF-6300 Zestaw ze słuchawką

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA
UF-6300

*7500 stron dla UF-595/585, UF-590/580, DX-600.
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