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MODULÄR

d-COLOR
MF652PLUS MF752PLUS

d-Color MF652PLUS och d-Color MF752PLUS är förstklassiga 
modeller i ett innovativt utbud av lättanvända och 
multifunktionella färgenheter med enastående prestanda 
och omsorg om miljön, som helt uppfyller den nya 
Energy Star 2.0-standarden.

Båda de nya modellerna av Olivettis d-Color MF752PLUS har 
hastigheter upp till 60 sidor/minut i full färg och 75 sidor/minut 
i svartvitt och kan enkelt 
hantera de mest krävande 
kontorsuppgifterna. 
Utformade för centraliserade 
kontorsplatser med 
stora arbetsgrupper 
och reproavdelningar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Typ
CPU-kontroll
Systemminne
HDD
Gränssnitt
Nätverksprotokoll
Första utskrift/kopia
Kopierings-/utskriftshastighet

Hastighet för dubbelsidig utskrift, A4
Maximalt Formatoriginal
Pappersformat
Pappersvikt
Uppvärmningstid
Ström
Strömförbrukning
Automatisk dubbelsidig utskrift
Mått (B x D x H)
Vikt

SYSTEMSPECIFIKATIONER  d-Color MF652PLUS d-Color MF752PLUS

Färgkonsol
PowerPC MPC8536 på 1,2 GHz
2 GB
250 GB
10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 1.1, USB 2.0, USB-värd
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
3,7 sek svartvitt och 5,3 sek. färg (A4)  3,6 sek svartvitt och 5,3 sek. färg (A4)
60 sidor/minut i färg och 65 sidor/minut i svartvitt (A4)  60 sidor/minut i färg och 75 sidor/minut i svartvitt (A4)
30 sidor/minut i färg och 33 sidor/minut i svartvitt (A3)  30 sidor/minut i färg och 37 sidor/minut i svartvitt (A3)
60 sidor/minut i färg och 65 sidor/minut i svartvitt  60 sidor/minut i färg och 75 sidor/minut i svartvitt
A5–A3
A6–SRA3, skräddarsydda pappersformat; banderollpapper max 1 200 x 297 mm
Fack 1–4: 52–256 g/m2 – Förbikoppling: 52–300 g/m2

Cirka 22 sekunder (från start)
AC 220–240 V 10 A (50/60 Hz)
2,1 kW eller mindre/TEC 4,94 KWh per vecka 2,1 kW eller mindre/TEC 5,66 KWh per vecka
Pappersformat: A5–SRA3 – vikt: 52–256 g/m2

650 x 799 x 1 155 mm
Cirka 221 kg

ANVÄNDARBOXSPECIFIKATIONER
Maximalt Boxminne
Typ av systembox 
Typ av systembox 
Användarboxfunktioner

Upp till 3 000 dokument eller 10 000 sidor
Offentlig, privat (med lösenord eller autentisering), grupp (med autentisering)
Säkra utskrifter, krypterade PDF-utskrifter, faxmottagning, faxavsökning
Återutskrift, kombination, nedladdning, sändning (e-post, FTP, SMB och fax), kopiering mellan boxar

KOPIATOR
Utskriftsprocess
Tonertyp
Kopieringsupplösning
Gråskala
Zoom
Kopieringsfunktioner

Elektrostatiska laserkopior, tandem indirekt
Polymeriserad
600 x 600 dpi
256 nivåer
Förinställd: 3 typer – Zoom: 25–400 % (i steg om 0,1%)
Kapitel, omslag och inblandning, utkastkopia (utskrift och skärm), utskriftstest för färgjustering, digitala kreativa funktioner, 
jobbminne, affischläge, bildupprepning, överlägg (tillval), stämpel, kopieringsskydd (tillval), brickkontroll

Upplösning
Emulering
Operativsystem

Typsnitt
Skrivarfunktioner

1 800 x 600 dpi (standard) – 1 200 x 1 200 dpi (för text, linjeritningar och kartor)
PCL 6c, PostScript 3, XPS
Windows XP 32-/64-bit, Windows VISTA 32-/64-bitars, Windows 8 32-/64-bitars, Windows 7 32-/64-bitars,  
Server 2003/2008 32-/64-bitars, 2008 R2/2012 64-bitars, Macintosh OS X 10.x, Unix/Linux/Citrix
PCL: 80 europeiska – PS: 137 europeiska typ 1
Direktutskrift av PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, krypterad PDF, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), mixmedia och mixplex, 
jobbprogrammering ”Easy Set”, överlägg, vattenstämpel, kopieringsskydd, kopieringsutskrift

SKRIVARE

Typ 
A4-hastighet
Upplösning
Filformat

Automatisk dokumentmatning
Skanningsmetod

Skanningsdestinationer

Färgskanner
Upp till 180/180 bilder per minut
600 x 600 dpi
JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a och 1b (tillval). Kompakt PDF, krypterad PDF, sökbar PDF (tillval), XPS, kompakt XPS, PPTX och 
sökbar DOCX, XLXS och PPTX (tillval)
Dubbelsidig skanning ADF
Nätverk TWAIN-skanning; skanna till e-post (skanna till mig); skanna till FTP; skanna till SMB (skanna till hem); skanna till box; 
skanna till webb-DAV; skanna till DPWS; skanna till USB
2 100 (enskild + grupp), LDAP-support

SKANNER

Fax, standard
Överföring av fax
Upplösning för fax
Komprimering av fax
Modemfax
Faxdestinationer
Faxfunktioner

Super G3 (tillval)
Analog, i-Fax, i-Fax i färg (RFC3949-C), IP-Fax
Max: 600 x 600 (ultrafin)
MH, MR, MMR, JBIG
Upp till 33,6 Kbit/s
2 100 (enskild+grupp)
Avsökning, fördröjd överföring, PC-fax, mottagning i privata boxar, mottagning via e-post/FTP/SMB, upp till 400 jobbprogram

FAX

Hörn, tvåpunktshäftning, hålslagning med två hål, hålslagning med 4 hål, broschyr, A4, Letter-vikning, A3 Z-vikning, dubbelsidig 
utskrift, kombinerad mixplex/mixmedia, arkinföring, offset-sortering, banderollutskrift (1,2 m)

EFTERBEHANDLINGS-
ALTERNATIV

Produktens prestanda hänvisas till enligt lämplig användning under optimala förhållanden.  
Registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Stöd för och tillgång till de angivna specifikationerna och funktionerna varierar beroende på operativsystem, 
tillämpningar, nätverksprotokoll samt nätverks- och systemkonfigurationer. All information gällande 
specifikationer och tillbehör kan ändras utan förvarning. Olivetti garanterar inte att några priser eller 
specifikationer som nämns ej innehåller fel.

d-Color MF652PLUS/d-Color MF752PLUS distribueras av Olivetti S.p.A.
(03/14) – Code: 29188-00

DIGITALA MULTIFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM
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EK-604
Sats för gränssnitt 
för USB-tangentbordUK-204

2 GB minne

WT-506
Arbetsbord

BT-C1
Banderollfack (fl era sidor)

LU-204
Högkapacitetsfack, A4–SRA3
2 500 ark

LU-301
Högkapacitetsfack, endast A4
3 000 ark

KH-102
Stöd för tangentbord KP-101

Knappsats med 
10 tangenter

LK-101v3
Webbläsare

LK-110
Hantering av 

OOXML-fi lformat

LK-111
ThinPrint-

klient

LK-102v3
PDF-förbättring 
inklusive PDF/A

LK-105v3
Sökbar PDF

LK-106
Steckkodsteckensnitt

LK-107
Unicode

IC-414
Fiery-
kontroller

FK-511
Faxkort

SX-BR-4600
Trådlöst nätverk till nätverksanslutning

VI-506
Gränssnittssats 
för IC-414

SC-508
Säkerhetssats (Copy Guard)

AU-102
Biometrisk verifi ering/fi ngerven

MK-735
Anslutningssats 
för IC-kortläsare

USB CR v2
Multiläsare HF

LK-108
OCR-
teckensnitt

OCR
EK-605
Sats för gränssnitt för USB-
tangentbord och Bluetooth

PI-505
Omslagsinföring 
efter fi xering

JS-602
Jobbseparator

SD-512
Sadelsats
(Inte SRA3)

PK-521
Hålslagssats
2/4 hål

ZU-606
Z-vikningsenhet 
(A3)

d-Color MF652PLUS/d-Color MF752PLUS

OT-503
Utmatningsfack
Krävs om ingen 
efterbehandlare är ansluten

FS-535
Häftnings-
efterbehandlare
100 ark häftning

Andra tillval
Alla tillval kan inte 
användas tillsammans

9 TUM KAPACITIV MULTIPEKSKÄRM I FÄRG
UTMÄRKT MEDIEKAPACITET MED STÖD FÖR SRA3 OCH BANDEROLLUTSKRIFT
DIREKTUTSKRIFT OCH MOBILUTSKRIFT
KAPACITET FÖR HÖGHASTIGHETSSKANNING OCH HÖG BILDKVALITET 
MÅNGSIDIG KOMMUNIKATIONSPLATTFORM
FJÄRRPANELSÅTKOMST VIA WEBBEN
IMPONERANDE MILJÖPRESTANDA

UTMÄRKT MEDIEKAPACITET 
d-Color MF652PLUS och d-Color MF752PLUS har utmärkt 
mediekapacitet på upp till 256 g/m2 från alla papperskassetter 
och den automatiska dubbelsidiga utskriften. Pappersfack 1 
och 2 kan även stödja upp till 500 ark SRA3-papper var 
(320 mm x 450 mm). Med förbikopplingen kan du även mata 
banderollpapper med en längd på upp till 1,2 meter, vilket ger 
en intern flexibilitet att producera slagkraftiga lokalskyltar och 
affischer.

INTUITIV ANVÄNDNING
Den innovativa 9-tums multipekskärmen i färg har en ”knäpp, 
dra, zooma och rotera”-teknik som liknar funktionen i dagens 
smarttelefoner och datorplattor. Menyskärmen kan anpassas 
så att den endast visar huvudtillämpningarna så att det blir 
enkelt att välja funktion för alla.

FJÄRRPANELSÅTKOMST VIA WEBLÄSARE
Fjärrpanelen möjliggör fjärråtkomst till multipekskärmen 
i färg för administratören via en säker webbläsare. 
Den här funktionen erbjuder nya nivåer av kundsupport 
där användaren på distans kan få hjälp med enhetens 
olika funktioner. Fjärrpanelen gör det även möjligt 
för administratören att ändra enhetens administrativa 
inställningar på distans. Det är dessutom möjligt 
för auktoriserade tjänsteleverantörer (kräver din 
åtkomstbehörighet) att tillhandahålla servicesupport  
för vissa aspekter av MFP-enheten på distans för att hjälpa 
dig att maximera enhetens upptid.

MÅNGSIDIG KOMMUNIKATIONSPLATTFORM
Dubbelskanningssystemet som är standard gör att 
både fram och baksida skannas med hastigheter upp till 
180 original per minut. När du har skannat ett dokument har 
Olivetti en användbar miniatyrförhandsgranskning i realtid så 
att du kan kontrollera dokumentet på pekpanelen innan du 
skickar det. Den vanliga styrenheten kan även uppgraderas 
för att stödja avancerade skanningsalternativ, inklusive 
PDF/A-format som lever upp till rättsliga arkiveringskrav 
och skanning till sökbar PDF (OCR) och filformaten OOXML 
(Office Open XML inklusive docx/xlsx/pptx). Andra alternativ 
innefattar utskrift av streckkodstypsnitt och Unicode-utskrift 
(för SAP-trycksaker).

Dessutom kan mobila enheter som smarttelefoner 
och datorplattor (iOS och Android) skriva ut direkt 
till de här modellerna via en utskriftsapp för mobilen 
(Wi-Fi-tillgång krävs).

MAXIMERAR DRIFTSTIDEN
Standardpapperskapaciteten är 3 650 ark 
och den kan utökas ytterligare om SRA3-facket 
för 2 500 ark läggs till som tillval, eller om ett 
A4-fack för 3 000 ark läggs till så att den totala 
papperskapaciteten kommer upp i imponerande 
6 650 ark. För att maximera produktiviteten 
och enhetens driftstid kan både toner-
kassetterna och tomma pappersfack fyllas 
på medan enheten skriver ut.

UTMÄRKTA 
EFTERBEHANDLINGSTILLVAL
När du lägger till valfria efterbehandlingar är det 
enkelt att skapa broschyrer på 20 sidor (80 bilder) 
med automatisk vikning och sadelhäftning 
och en framsida på upp till 209 g/m2, vilket 
gör att du kan ge dina kunder professionella 
B2B-dokument. 

Andra valfria efterbehandlingsfunktioner 
omfattar trippelvikning av en A4-sida till 
DL-storlek redo för bokföring, Z-vikning 
av A3-sida för infogning i ett A4-dokument 
och 2- eller 4-hålsslagning.

9 tum multipekskärm med 
knappsats med 10 tangenter 
(tillval)

Den ergonomiska designen och låga strömförbrukningen gör att den här 
enheten är perfekt för alla kontor eller arbetsgrupper

Avancerade säkerhetsalternativ, 
flera autentiseringssystem

TILLVAL
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