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DP-MB300

Komplet funkcji do obróbki dokumentów 

w formacie A4 umożliwiający 

zwiększenie efektywności biura

Urządzenie wielofunkcyjne

MB300. Gdy szybkość 
ma znaczenie.

Laserowe wydruki o dużej szybkości (A4)
Szybkie laserowe drukowanie do 32 stron na minutę.

Rozdzielczość wydruku 2400 x 1200 dpi (zwiększona)
Zapewnia wyraźne i ostre wydruki oraz kopie wysokiej jakości.

Sieciowy skaner kolorowy
Skanuje i przesyła do komputerów kolorowe dokumenty w wysokiej 
rozdzielczości za pośrednictwem sieci, poczty e-mail lub serwera FTP.

Faks Super G3 (33,6 kb/s)
Przesyła stronę dokumentu w ok. 4 s.*1

Dwustronne drukowanie i kopiowanie
Wygodne i oszczędne dwustronne kopie i wydruki.

SkanerDrukarka Kopiarka Faks Sieć

Drukowanie
laserowe do 
32 str./min (A4)

Drukowanie 
GDI/PCL5e/ 
PCL6

Możliwość
skanowania
w kolorze

Rozdzielczość wydruku 
do 2400 × 1200 dpi 
(zwiększona)

Skanowanie na 
serwer FTP (PDF, 
JPEG lub TIFF)

Kaseta na papier
o pojemności do 
520 arkuszy
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Ekologia



Prawdziwa wielozadaniowość

drukowanie, skanowanie,
faksowanie i kopiowanie

DP-MB300
Urządzenie

wielofunkcyjne

Microsoft, Windows oraz Windows Vista znakami handlowymi 
Microsoft Corporation zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
OM0905UA-DP-MB300

Laserowe drukowanie

do 32 str./min (A4)

Zaawansowane funkcje

Dane techniczne

Drukowanie GDI / 

PCL5e / PCL6

Skanowanie na 

serwer FTP (PDF, 

JPEG lub TIFF)

Kaseta na papier

o pojemności 

520 arkuszy

Druk w rozdzielczości 

do 2400 × 1200 dpi 

(zwiększona)

Drukowanie z serwera

poczty e-mail (PDF, 

JPEG lub TIFF)

Możliwość skanowania

w kolorze 

Automatyczny 

podajnik dokumentów

Ogólne

Format papieru  A4/Letter/Legal
Pojemność kasety na papier  520 arkuszy (maks. 1040 z kasetą opcjonalną)
Automatyczny podajnik dokumentów 50 arkuszy
Wyświetlacz LCD 16 znaków/2 linie
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP/Windows Vista®

Pojemność pamięci 64 MB

Drukarka

Szybkość drukowania Do 32 str./min (A4)
Rozdzielczość drukowania Maksymalna: 2400 x 1200 dpi (rozszerzona)

Kopiarka

Szybkość kopiowania Do 32 kopii/min (A4)*3

Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi (z podajnika ADF / z szyby)
Wielokrotne kopiowanie do 99 kopii
Skalowanie  25-400% (z krokiem co 1%)

Skaner

Rozdzielczość skanowania Do 600 x 2400 dpi (optyczna)
  Do 9600 x 9600 dpi (interpolowana)

Faks

Kompatybilność  Super G3 33,6 kb/s 
Pojemność pamięci 6 MB (około 450 stron*1)
Szybkość transmisji Około 4 s na stronę*1

Książka telefoniczna 300 stacji
Wybieranie jednoprzyciskowe 10 stacji

Interfejsy

Lokalny  USB 2.0 High-Speed 
Sieciowy  Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Wymiary/Masa

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 533 x 459 x 478 mm
Masa  Około 22,3 kg (bez tonera i bębna światłoczułego)

Materiały eksploatacyjne

DQ-TCB008-X (8000 stron / standard ISO/IEC 19752)
DQ-DCB020-X (20 000 stron)

Opcjonalna kaseta na papier

DA-LCB350-X (520 stron / format A4)

*1 W oparciu o arkusz testowy ITU-T No.1 w standardowej rozdzielczości w trybie oryginału.

*2 Z zeskanowanych danych obrazu tworzone są wyłącznie pliki PDF.

*3 Wielokrotne kopiowanie pojedynczego oryginału.

SkanerDrukarka Kopiarka Faks Sieć
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Drukowanie
• Wydruki z szybkością do 32 str./min (A4)
• Wysoka jakość reprodukcji dzięki rozdzielczości do 2400 x 1200 dpi 
• Wydruk załączników e-mail w formacie PDF*2, JPEG lub TIFF
• Standardowe automatyczne drukowanie dwustronne ograniczające
   zużycie papieru 
• Obsługa drukowania GDI/PCL5e/PCL6

Kopiowanie
• Kopiowanie dużych ilości dokumentów z szybkością do 
   32 str./min, automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 
   50 arkuszy oraz kaseta na papier o pojemności 520 arkuszy 
• Szybkie kopiowanie identyfikatorów: kopiuje obie strony małego 

dokumentu lub wizytówki na jednej stronie arkusza
• Łatwe powtarzanie kopiowania: kopiuje małe oryginały i powiela 
   je kilkakrotnie na jednej stronie arkusza
• Rozdzielanie kopii N-na-1: Separuje niezależne strony z wydruków 

2-na-1 ub 4-na-1 i drukuje je na osobnych arkuszach

Skanowanie
• Skanowanie w kolorze z szyby lub z podajnika ADF
• Wysoka rozdzielczość skanowania do 9600 x 9600 dpi 

(interpolowana) przy rozdzielczości optycznej do 600 x 2400 dpi 
(z szyby)

• Skanowanie i przesyłanie dokumentów przez e-mail lub zapisywanie 
na serwerze FTP 

• Możliwość szybkiego skanowania w kolorze za pośrednictwem sieci

Faksowanie
• Wydajna transmisja faksów z szybkością do 33,6 kb/s
• Podgląd odebranych faksów bez konieczności uprzedniego drukowania
• Wbudowana pamięć dokumentów o pojemności do 450 stron*1

Obsługa sieci
• Standardowy interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX
• Konfiguracja i monitorowanie statusu za pośrednictwem 
   przeglądarki internetowej


