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Materiały eksploatacyjne Opcjonalne akcesoria

KX-MC6020

• Druk z e-mail (PDF, JPEG lub TIFF)
• Drukowanie dwustronne (Duplex)*4

Toner Standardowa wydajność*7 Wysoka wydajność*7

 Cyan KX-FATC501 (2000) KX-FATC506 (4000)
 Magenta KX-FATM502 (2000) KX-FATM507 (4000)
 Yellow KX-FATY503 (2000) KX-FATY508 (4000)
 Black KX-FATK504 (2500) KX-FATK509 (4000)
Poj. na zużyty toner KX-FAW505 (Kolor: 8000, Cz-B: 32000) 
Kaseta drukująca  KX-FADC510 (Kolor: 10000)/KX-FADK511(Cz-B: 10000)

Opcjonalna kaseta na papier  KX-FAP317 (+520)
Opcjonalny moduł dupleksu    KX-FAB318

*1 W oparciu o arkusz testowy ITU-T No. 1. *2 2 na 1, 4 na 1, 8 na 1.  *3 2 na 1, 4 na 1. *4 Z opcjonalnym modułem dupleksu KX-FAB318. 
*5 Maksymalna interpolowana rozdzielczość skanowania. *6 Rzeczywista ilość stron zależy od ich zawartości, rozdzielczości oraz trybu 
transmisji. 630/150-stronicowa pojemność w oparciu o arkusz testowy ITU-T No.1 przy standardowej rozdzielczości. *7 5% zadruk powierzchni.  
† Microsoft oraz Windows są znakami handlowymi zarejestrowanymi przez Microsoft Corporation w USA i/lub w innych krajach.

Dużej szybkości kolorowa drukarka 
i faks do profesjonalnych zastosowań

• Możliwość skanowania w rozdzielczości      
do 9600 dpi (interpolowanej)*5

• Konwersja skanowanych stron na edytowalne 
dokumenty przez program OCR firmy Readiris

• Skanowanie do komputera PC/Poczty e-mail 
bez udziału komputera/Na serwer FTP (PDF, 
JPEG lub TIFF)

• Kolorowe i czarno-białe kopiowanie 
    z szybkością do 21 kopii/min (A4) 
• Rozdzielczość do 600 x 600 dpi
• Do 99 kopii jednorazowo 
    z pojedynczego oryginału
• Funkcja grupowania kopii • W sumie 10 MB pamięci dokumentów 

    (Odbieranie do pamięci z kopią zapasową, do      

630 stron /Transmisja z pamięci, do 150 stron)*6

• Obsługa sieci (10Base-T/100Base-TX)

Panasonic Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa
Tel.: (22) 338 11 00, Faks (22) 338 12 00,
Infolinia: 0 801 351 903

Rzeczywisty produkt może nieznacznie róznić się od przedstawionego na zdjęciach.
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Nie będziesz już więcej tracić czasu podczas oczekiwania na 
wydrukowanie się pracy. Ta wielofunkcyjna kolorowa drukarka 
laserowa zwiększa wydajności pracy biurowej dzięki drukowaniu 
w kolorze z szybkością do 21 str./min tak wysoką, jak szybkość 
wydruków czarno-białych. Jednocześnie prostota jednoprzebiegowej 
konstrukcji zapewnia większą trwałość urządzenia.

Zaprojektowany do szybkiej, wydajnej transmisji 
faksów z szybkością do 33,6 kb/s. Umożliwia 
przesyłanie ze średnią szybkością 4 stron*1 na minutę. 
Kiedy w urządzeniu zabraknie papieru, odbierane 
dokumenty są automatycznie zapisywane w pamięci 
umożliwiając późniejsze wydrukowanie.

Kolorowe i monochromatyczne 
wydruki z szybkością do 21 str./min (A4)

Faks Super G3 33,6 kb/s

Rozdzielczość wydruków do  
1200 x 1200 dpi 

Automatyczny podajnik 
dokumentów (50 arkuszy)

Skanowanie w kolorze z szyby 
i z podajnika ADF

Funkcje układu strony  
(Szybkie kopiowanie identyfikatorów/ 
Kopiowanie N na 1*2/Plakaty/Osobne 
kopiowanie N na 1*3/Łatwe powtarzanie/ 
Broszurowanie*4)

  Dane ogólne  
  Format papieru A4/Letter/Legal
  Pojemność kasety na papier 250 arkuszy
  Automatyczny podajnik dokumentów 50 arkuszy
  Wyświetlacz LCD 16 znaków x 2 linie
  Obsługiwane systemy  Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP (32/64-bitowy)
   operacyjne  Microsoft Windows Vista® (32/64-bitowy)
  Pojemność pamięci 192 MB
  Drukarka  
  Szybkość drukowania (Mono/Kolor) 21/21 str./min (A4)
  Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi
  Kopiarka  
  Szybkość kopiowania (Mono/Kolor) 21/21 kopii/min (A4)
  Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
  Kopiowanie wielokrotne Do 99 kopii
  Skaner  
  Rozdzielczość skanowania w kolorze  600 x 600 / 600 x 1200 / 
  (z ADF/z szyby/zaawansowane*5) 9600 x 9600 dpi
  Faks  
  Kompatybilność 33,6 kb/s Super G3
  Transmisja z pamięci*6 150 stron
  Odbieranie do pamięci*6 630 stron
  Książka telefoniczna/Wybieranie jednoprzyciskowe 300 pozycji/6 stacji
  Nadawanie sekwencyjne 1 x 2 stacje
  Sieć  
  Interfejs USB 2.0 High-Speed
  Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX
  Wymiary/Masa
  Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 546 x 520 x 438 mm
  Masa 30 kg

SkanerDrukarka Kopiarka Faks Sieć


