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MODULAR SEGURANÇACOR MULTI-FUNC ÕES

SISTEMA MULTI -FUNÇÕES DIGITAL A CORES

Tipo desktop/conso la Desktop

Tecnologia Laser Tandem Electrofotográ�co, indirecto

Memória RAM 1,5 GB

< 1300 WConsumo de Energia
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Ciclo Mensal de trabalho Máx. 120,000 páginas

Requisitos Energéticos 220-240 VAC, 50/60 Hz

Peso Aprox. 39 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumíveis
(ISO/IEC 19789)Dimensões (LxCxP) 530 x 508 x 550 mm

1.º toner do equipamento: até 6,000 páginas
Toner CMYK: até 6,000 páginas
Unid. Imaging CMYK: até 30,000 páginas

Velocidade
Até 30 cpm a cor e a P&B (duplex: até
30 cpm a cor e a P&B)

Tempo da 1.ª Cópia 12 segundos (cor) / 10.1 segundos (P&B)

Resolução 600 x 600 dpi

Gradação 256 níveis

Zoom 25% - 400%
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Velocidade Até 30 ipm a cor e P&B (duplex: até 30
ipm cor e P&B)

Idiomas
PCL 5e/c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript 3
(CPSI 3016), XPS, Impressão Directa PDF ver.
1.7, Impressão Directa JPEG/ TIFF

IM
P
R
ES

S
O
R
A

Protocolos de Rede TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
(EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Sistemas Operativos

Windows 2000 / XP (32/64) / Server 2003
(32/64) / Server 2008 (32/64) / Vista (32/64)
/ Windows 7 (32/64) / suporte DPWS, Ma-
cintosh OSX 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6,
NetWare 4/5/6, Citrix, Linux Redhat/SUSEVelocidade do Processador 800 MHz

Disco Rígido 120 GB

Interfaces USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Tempo de Aquecimento Aprox. 45 segundos de power on

Segurança

IP de �ltragem e bloqueio de portas, SSL2/
SSL3 e rede de comunicações TLS 1. 0, suporte
Ipsec, autenticação de utilizador, impressão
segura, cópia do disco rígido, encriptação de
dados do disco rígido (AES 128), protecção de
cópia (só impressão )

Contas

Até 1,000 (Utilizadores + Contas), Directoria
activa, suporte NTLM V.1/NTLM V.2/NDS/
LDAP, de�nição de acesso de funções de
utilizador

Software Gestor de dispositivos Net Care, Administrador
de dados, Direct Print

Multicopy 1-999

Funções

Cópia duplex, modo layout (2-em-1, 4-em-1),
cópia prova, ajuste densidade, se, cópia ID, clas -
si�cador electrónico, deslocamento de margens ,
apagar margens , programar/re produzir trabalhos

Tempo da 1.ª impressão 12.9 segundos a cor e e P&B

Resolução 600 x 600 dpi x 3 bit Fontes 80 PCL Latin, 137 PostScript3 Emulation Latin

Características
Impressão directa de PDF/JPEG/TIFF/XPS,
sobreposta, marca d’água, impressão de
provas, n-up, catálogos, posters, collating

Modos de Scan
Network TWAIN, WIA, Scan-to-Email/
FTP/SMB/HDD/WebDAV/DPWS/USB
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Tipo de Ficheiros
PDF, PDF compacto, PDF encriptado , JPEG,
TIFF, XPSVelocidade Até 30 spm a cores e a P/B (300 dpi via RADF)

Input do Documento RADF, �atbed

Resolu ção 600 x 600 dpi óptico Destinos Até 2,000 simples, até 100 grupos, suporte LDAP

Funções Até 400 trabalhos (programados)

Transmiss ão Análoga, PC-Fax Destinos Até 2,000 simples, até 100 grupos
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Características
Mudança de tempo, encaminhamento de fax,
encaminhamento de correio, polling, até 400
trabalhos programados, recepção remota

Método de Compressão MH, MR, MMR, JBIG

Velocidade Super G3, 33.6 Kbps

Resolu ção Máx. 400 x 400 ppp (Super�no)

Cassete de Papel
250 folhas
Formatos: A6-A4 (92-216 x 148-297 mm)
Gramagem: 60-210 g/m2

Duplex
Standard
Formatos: A4
Gramagem: 60-210 g/m2
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Tabuleiro Multi-proposta
100 folhas
Formatos: A6-A4 (92-216 x 148-356 mm)
Gramagem: 60-210 g/m2

Alimentador de Documentos
RADF 50  folhas
Formatos: A5-A4 (140-216 x 148-355.6 mm)
Gramagem: 50-128 g/m2

Capacidade Output 250 folhas, frente para baixo

Cassete de Papel
Máx. 2 opcional cassetes 500 folhas,
A4, 60-90 g/m2 Armário
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QUALIDADE

Distribuidor:
TIcpl - Printing / grupo copivarela
Rua Fernando Cabral 12 - A Lumiar
1750-329 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: (+351) 21 988 50 40  
Email: geral@cplprinting.pt 
Site: http://www.ticpl.pt



EMBALADO COM
PERFORMANCE

SISTEMAS MULTI-FUNÇÕES DIGITAIS A COR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

FÁCIL INTERACTIVIDADE
Os sistemas digitais para escritório a cores d-Color MF3000
com funções standard de cópia, impressão, digitalização
e fax, tem níveis de performance superiores num simples
dispositivo surpreendentemente compacto.
Operações silenciosas e compatibilidade com os principais
sistemas operativos e aplicações, asseguram a fácil ope-
racão e adaptabilidade a qualquer ambiente de trabalho.
O painel de operador touch-screen verticalmente ajustável
de 4.3”, aperfeiçoa a usabilidade e facilita a definição de
funções.

PRODUCTIVIDADE E EFICIÊNCIA
A d-Color MF3000 fornece uma impressão de 30 ppm e
uma velocidade de cópia a cores e a P/B semelhantes, e
também ao usar as funções duplex e ADF.
O  fax Super G3 assegura uma transmissão fácil do
documento em linhas análogas e de PCs, com a função
de PC-Fax.

O processador 800 MHz, o disco rígido standard de 120 GB
e a memória de 1.5 GB garantem rapidez, e uma gestão
eficiente de pesadas cargas laborais.
O tabuleiro de papel standard e o bypass, tal como a uni-
dade de duplex, suportam gramagens até 210 g/ m2.
A capacidade máxima do papel, quando o dispositivo está
equipado com dois tabuleiros opcionais de 500 folhas, é de
1,350 folhas.

CONECTIVIDADE
O scanner a cores permite obter documentos à velocidade
de 30 spm para transmissão em modo scan-to-mail, scan-
-to-FTP e scan-to-SMB.
O suporte LDAP e a agenda interna que permite até 2000
contactos, assiste a selecção de receptores de documentos.
As funções de Scan-to-USB e impressão directa de USB
permitem aos utilizadores digitalizar ou imprimir documen-
tos directamente na MFP, independentemente do PC.

ELEVADA QUALIDADE DE IMPRESSÃO

NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE CONSTANTES DE
IMPRESSÃO FRENTE/VERSO

TOUCH-SCREEN A CORES

FUNÇÕES AVANÇADAS DE REDE E SEGURANÇA

CUSTO DE PÁGINA A P/B COMPARÁVEL A MFPs
MONOCROMÁTICAS

PERFORMANCE TOPO DE GAMA

SEGURANÇA
O modelo standard da d-Color MF3000 tem um ADF
frente-verso incorporado, uma unidade duplex, uma placa
Ethernet Gigabit e um controlador de tecnologia muito
avançada que suporta PCL, PostScript e emulação XPS.
O dispositivo garante funcionalidades de segurança “state-
of-the-art” para ambos os locais e aplicações de rede.
O acesso ao sistema pode ser regulado pela autenti-
cação de utilizadores no painel de controlo ou através
da rede, enquanto que as funções de impressão segura
permitem imprimir documentos confidenciais de acesso
restrito.
A Encriptação e a função de regravação no disco rígido
fornecem uma maior protecção dos dados contra uso
indevido.
A segurança na rede é garantida pela encriptação do
sistema com IPsec, IPfiltering, protocolos IPP Over SSL
e pela autenticação de cliente IEEE 802.1x.

QUALIDADE E AMBIENTE
A d-Color MF3000 usa o mesmo toner de polímero que os
sistemas de cores A3 Olivetti.
A composição química do toner garante qualidade de topo
das imagens a cor e uma óptima definição de texto, assim
como impressão sem desvanecimento a longo prazo.

50 folhas ADF FRENTE / VERSO PAINEL DE OPERATOR TOUCH-SCREEN CUSTO REDUZIDO POR PÁGINA E SUBSTI-
TUIÇÃO FÁCIL DE CONSUMÍVEIS

A par com as preocupações ambientais, a d-Color MF3000
proporciona fixação de toner a baixas temperaturas, para
minimizar o tempo de aquecimento e reduzir o consumo de
energia. A preocupação ambiental também toma a forma
de uso extensivo de materiais reciclados e zero partes de
emissão para o ozono, em conjunto com soluções de toner
e utilização de energia.

CONTROLO E INTEGRAÇÃO
O software da d-Color MF3000 simplifica a gestão e mo-
nitorização remota para optimizar a integração em work-
flows de escritório. As contas e os perfis de utilizador
profiles podem ser criados localmente e remotamente
para controlo de custos totais e acessos ao sistema.

Ideal como dispositivo principal para pequenos grupos
de trabalho ou como dispositivo periférico para apoiar
sistemas A3 existentes de empresas de média e grande
dimensão.

FÁCIL ADAPTAÇÃO A
QUALQUER AMBIENTE
DE TRABALHO


