
Najważniejsze:

Niezwykła wydajność: oba systemy pracują z wysoką rozdzielczością 
1200 x 1200 dpi, aby uzyskać najwyższej jakości wydruki. Duży 
kolorowy dotykowy wyświetlacz można personalizować, maksymalnie

58 ikon funkcji może być konfigurowanych indywidualnie. To oznacza, 
że użytkownik może natychmiast skopiować lub wysłać za naciśnięciem 
jednego przycisku.

Fantastyczna elastyczność: Podajnik dokumentów Dual Scan 
umożliwia skanowanie z prędkością do 160 obrazów na minutę. 
Możliwość zastosowania do pięciu zasobników na papier umożliwia

przetwarzanie różnych prac z wykorzystaniem różnych mediów bez 
konieczności wymiany papieru.  

Inteligencja i bezpieczeństwo: Oprócz rozwiązań programowych *, 
takich jak drukowanie za pomocą funkcji follow-me, które można 
zintegrować za pośrednictwem interfejsu HyPAS, technologia 
transmisji   NFC  ( Near Field Communication )  oferuje  zwiększoną 

zwiększoną elastyczność i zwiększone bezpieczeństwo. Zadania drukowania 
można potwierdzić i wydrukować za pomocą systemu uwierzytelniania 
smart-fonem lub tabletem. Ponieważ przesyłanie danych odbywa się na 
niewielkiej odległości, zminimalizowana jest możliwość nieupoważnionego 
odczytania danych przez użytkownika. Zestaw Data Security Kit gwarantuje 
dodatkowe bezpieczeństwo.

Technologia przyjazna dla środowiska: Oba systemy zostały 
opracowane i zoptymalizowane w celu spełnienia bieżących 
wymogów środowiskowych pod względem efektywności 
energetycznej i przyjazności dla środowiska. 

Funkcje takie jak drukowanie dwustronne i automatyczne pomijanie pustych 
stron znacząco podnoszą oszczędności papieru, tonera oraz czasu. 

JAK KAŻDY WIE:
CZERŃ I BIEL CZASAM I WYSTARCZAJĄ

Nowe wielofunkcyjne systemy 3262i oraz 4062i dostarczą doskonałe wydruki z prędkością 32 oraz 40 
stron na minutę. Opcjonalne wyposażenie oferuje wszechstronne opcje wykańczania prac, a podajniki 
oryginałów umożliwiają skanowanie z prędkością 160 obrazów na minutę. 

 Monochromatyczne
urządzenie wielofunkcyjne 

3262i / 4062i
 Kopiarka/ Drukarka / Skaner/ 
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3262i/4062i
DANE TECHNICZNE

UTAX has been a trade mark for professional office  
technology since 1961. As the partner of a German wide 

dealer network and international distribution, we are  

specialised in the distribution and integration of printing, 

copying and multifunctional systems in corporate IT and 

public sector, amongst others. With the MDS solution UTAX 

smart for example, output systems can be controlled  

regardless of the manufacturer and the infrastructure can 

be optimised in line with demands. UTAX recommends the 

use of original UTAX accessories for trouble-free operation 

of your system. For recommended print media refer to 

the user manual. UTAX and the UTAX logo are registered 

trade marks of TA Triumph-Adler GmbH. All other brand 

names referred to are registered trade marks of the  

respective manufacturers. 

UTAX Norderstedt

www.utax.com

Your UTAX-dealer
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Ogólne:

Typ

Funkcje

Technologia 

Format

Wolnostojące

Kopiowanie, druk, skan, faks - opcja 

Laser cz-b

max A3

Prędkość kopii/
druku

3262i: max 32 A4/min. oraz 
max 17 A3 min.

1 - wsza strona
Kopia/Wydruk

Czas nagrzewania

Rozdzielczość 

Skale szarości

Zasobniki na papier

Gramatury

Taca wyjściowa

Separator prac

Pamięć

4062i: max 40 A4/min. oraz   
max 21 A3/min. 

4,3/4,9 sekund  (3262i)  
3,6/4,2 sekund (4062i)

18 sekund

600 x 600 dpi

256

2 x kaseta uniwersalna na 500 (A5R-
A3), podajnik ręczny na 100 (A6R-A3)

Kaseta uniwersalna 60-163 g/m², 
multi-bypass 45-256 g/m ²,
duplex 60-160 g/m²

250 arkuszy A4

Standard, 50 arkuszy

2 GB RAM, 32 GB SSD/ opcja 320 GB 
HDD (3262i) 
2 GB RAM, 8 GB SSD/ 320 GB HDD 
(4062i) 

Ciągłośc kopii             1-999 kopii

Zoom

Funkcje

25% - 400% co 1%

Dotykowy ekran, duplex, 1000 kodów 
użytkowników, pomijanie pustych stron

Wymiary/Waga

Wymiary

Waga

683 x 594 x 696 mm (Wys. x Szer. x Dł.) 

ok 59 kg

Środowisko

Zasilanie 220/240 V 50/60 Hz

Pobór mocy               około. 1,620 W max, około  510 W 

Bezpieczeństwo

(3262i)/600 W (4062i) w trybie pracy, 

około 100 W w trybie  stand-by, około 
1w w trybie uśpienia, TEC: 1,4/1,9 
KWh/tydzień (3262i/4062i)

GS/TUV, CE

Drukarka

TYP

Format

Zintegrowana z systemem 

A6R-A3

Drukarka

Rozdzielczość druku

Procesor

Interfejsy

 1,200 x 1,200dpi, 9600 x600 dpi 

FreescaleQorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host,
NFC

Protokoły sieciowe  TCP/IP, Net BEUI

Systemy operacyjne Windows 7/8.1/10; Windows Server 

Emulacje

Funkcje

2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, 
Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.5

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
compatible), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIe

Druk bezpośredni z USB,PDF/XPS
druk z e-mail, druk poufny, druk kodów
kreskowych, Mobile Print (Android/
iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

Skaner

Typ

Format

Prędkość 

Rozdzielczość

Tryby 

Typy plików

Interfejs

CCD kolor i cz-b

max A3

max 80 (simplex) or 160 (duplex) A4/min 
w kolorze i cz-b przy użyciu  DP-7110 
(300 dpi)

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Photo, text, photo/text, optymalizacja OCR

TIFF, PDF, PDF/A, skompresowany PDF, 
szyfrowany PDF, JPEG, XPS, Open XPS

10/100/1000BaseTX

Protokoły sieciowe TCP/IP

Systemy operacyjne Windows 7/8.1/10;                                                                                                       
_                                    Server2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016

Funkcje Skan do SMB, skan do e-mail, skan do 
FTP, skan do USB, skan TWAIN, skan 
WIA, autoryzacja SMTP, LDAP

Faks - opcja

Kompatybilność Super G3

Format oryginału max A3

Prędkość modemu 33.6 kbps

Prędkość transmisji  3 s lub mniej przy JBIG

Metoda  
kompresji

Rozdzielczość

JBIG, MMR, MR, MH

Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 
dpi), super fine (200 x 400 dpi), 
ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Faks - opcja

Pamięć 170 MB

Skr. wybierania 2000 numerów

Wybierania 1-prz. 1000 numerów

Grupy odbiorców 500 numerów

Systemy opracyjne Windows7/8.1/10;WindowsServer
2008/2008R2/2012/2012 R2/2016

Funkcje Sterownik sieciowy, automatyczne 
ponawianie, opóźniona transmisja, 
max 2 moduły dla jednoczesnego 
wysyłania i odbierania

Opcje

Podajniki 
oryginałów

Pokrywa 
oryginałów

Finiszer

Kasety na papier

Opcje

DP-7100 podajnik z funkcja automa-
tycznego odwracania(A6R-A3, pojemność: 
140 arkuszy A4, gramatury 35-160 g/m²), 
DP-7120 podajnik z funkcja automa-
tycznego odwracania (A5R-A3, pojemność: 
50 arkuszy A4, gramatura 45-160 g/m²), 
DP-7110 podajnik z funkcja dual scan (A6R-
A3) ,pojemność:270 arkuszy A4, gramatura 
35-220 g/m²)

Pokrywa typu E (jeżeli podajnik NIE jest 
zainstalowany)

DF-7120 (pojemność: 1,000 A4, 
zszywanie max 50 A4), DF-791 
(pojemność: 3,000 A4, zszywanie max 
65 arkuszy A4), PH-7C dziurkacz do 
DF-7120/DF-791, MT-730 (B) multi-taca 
do DF-791

PF-791 (2 x kaseta uniwersalna na 500 
arkuszy[A5R-A3]), PF-810 (2 x kaseta o 
wysokiej pojemności na 1500 [A4])

Scan extension kit (A), Data security kit 
(E), Internet fax kit (A), 
Card authentication kit (B), Keyboard 
holder (10), UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 
Emulation option kit, IB-50 Gigabit 
Ethernet card, IB-51 WLAN card, IB-35 
WLAN card, DT-730 (B) Document tray, 
NK-7100 Numeric Keyboard (10 keys), 
HD-12 (320 GB HDD**for the 3262i), 
szafka no. 70

*w zależności od stanu urządzenia.

**dla kopiarki, drukarki, skanera, fax-u.          ***opcja        

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Obraz przedstawia maszynę z opcjonalnymi akcesoriami.

Modele 3262i i 4062i są produkowane zgodnie z 
wymaganiami programu Energy Star.

Wyłączny dystrybutor marki Utax w Polsce 


