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Tăng năng suất và giảm ảnh hưởng đến môi trường
Một thế hệ máy đa chức năng khổ giấy A3 mới của Gestetner mang đến cho văn phòng của bạn một làn gió mới
để nâng cao năng suất làm việc. Với bộ phận bấm giấy không dùng ghim gắn trong tiên tiến và hộc chứa đầu đọc
thẻ thông minh chỉ có ở máy đa chức năng Gestetner , thời gian làm việc của bạn sẽ được tiết kiệm và năng suất sẽ
được cải thiện đáng kể. Với thời gian làm nóng và thời gian in bản đầu tiên nhanh, chức năng copy thẻ tự động và
chức năng quét tập tin Searchable PDF giúp thời gian làm việc được thu ngắn đáng kể. Đồng thời các tính năng tiết
kiệm năng lượng, giới hạn số lượng bản in/ sao chụp và cài đặt thời gian tắt/ mở máy tự động giúp giảm thiểu chất
thải nguy hại, bảo vệ môi trường làm việc. Máy đa chức năng MP C2003SP còn có khả năng đáp ứng các nhu cầu cao
trong việc xử lý tài liệu, giúp tăng năng suất làm việc một cách tối ưu.
Các đặc điểm chính:
• Thời gian làm nóng và in bản đầu tiên nhanh.
• Màn hình điều khiển cảm ứng tiên tiến.
• Bộ xử lý mạnh mẽ.
• Chất lượng hình ảnh vượt trội.
• Bộ bấm không dùng ghim độc đáo

Đa năng, linh hoạt và dễ sử dụng
Thao tác dễ dàng: chạm và gõ
Gestetner MP C2003SP/ MP C2503SP là thiết bị sản xuất cho mọi người
dùng. Màn hình điều khiển chạm và gõ giúp việc thao tác dễ dàng và
nhanh hơn. Bạn cũng có thể tiết kiệm thời gian thao tác bằng cách cài
đặt sẵn các phím chức năng thường dùng và đặt ngoài màn hình.

Thiết kế phù hợp với văn phòng hiện đại
Thiết kế nhỏ gọn và độc đáo, thiết bị đa chức năng này giúp tối ưu
không gian văn phòng làm việc bằng cách tiết kiệm diện tích đặt máy
đồng thời máy cũng giảm thiểu tiếng ồn khi vận hành cũng như khi bảo
trì nhờ thiết kế phần cứng thông minh.

Khả năng xử lý giấy linh hoạt
Gestetner MP C2003SP/ MP C2503SP có khả năng hỗ trợ khổ giấy SRA3
đang dần trở nên phổ biến, bạn có thể in các bản in thử có chứa các
dấu cắt giúp việc kiểm tra bản in được trọn vẹn hơn. Máy còn hỗ trợ
giấy định lượng 300gsm khi in một mặt và 169gsm khi in 2 mặt. Đồng
thời việc in bao thư trở nên dễ dàng nhờ vào việc máy hỗ trợ tính năng
in bao thư ở khay thứ 2.

Tính năng vượt trội trong xử lý tài liệu
kỹ thuật số
Quét và gởi nhiều loại tài liệu khác nhau
Với Gestetner MP C2003SP/ MP C2503SP bạn có thể quét trắng đen hay
màu và lưu vào thư mục chia sẻ, USB, thẻ SD. Thiết bị này còn hỗ trợ
Distributed Scan Management (DSM) để tự động hoá nhiều chức năng
quét để thiết lập các quy định quét về quyền truy nhập, loại tài liệu...
Đồng thời máy cũng hỗ trợ chức năng quét OCR chọn thêm giúp người
dùng tạo các tập tin PDF tìm kiếm và chỉnh sửa được giúp việc thống
kê và trích xuất thuận lợi hơn.

Tiện lợi tối đa
Chiếc máy này cũng hỗ trợ chức năng in từ USB/SD hay đăng nhập bằng
thẻ để in tiện lợi. Ngoài ra máy còn giúp sao chụp tự động 2 mặt các
loại thẻ khác nhau một cách thuận tiên bằng tính năng ID Card Copy.

Vận hành thông minh hơn
với màn hình chọn thêm
Gestetner MP C2003SP/ MP C2503SP có thêm tuỳ chọn màn hình cảm
ứng thông minh Super VGA 10,1 inch cho phép người dùng chuyển đổi
nhanh chóng từ tác vụ này sang tác vụ khác với tốc độ, công nghệ và
chức năng tương tự như trên các thiết bị cầm tay thông minh hiện nay.

Công nghệ bấm không ghim tiên tiến
Tính năng bấm không dùng ghim độc đáo của Gestetner cho phép
bấm lên đến 5 tờ giấy mà không dùng ghim. Với tính năng này, tài liệu
sẽ nguyên vẹn và chuyên nghiệp hơn khi cần tách từng trang và không
còn lo rủi ro khi quét mà quên gỡ ghim bấm.

Hiệu suất tối đa
Không tác động môi trường
Chất lượng ảnh in vượt trội
Chức năng Real time process control giúp màu sắc bản in
ổn định khi in trong thời gian dài. Thiết kế vững chắc giúp
máy vận hành ổn định và hình ảnh không bị mờ khi in.
Người dùng có thể dễ dàng cân chỉnh màu sắc khi in bằng
cách đối chiếu hình ảnh so sánh trước và sau khi cân chỉnh.

Hiệu suất cao
Hiệu suất công việc của bạn sẽ được nâng cao khi làm việc
với bộ xử lý GW+ của Gestetner với các tính năng như
fax từ xa, in từ USB/SD, cấp hạn mức in/copy, tuỳ chỉnh
giao diện màn hình riêng. Tính năng Distributed Scan
Management cho phép cài đặt điều kiện quét và nơi nhận
một cách tự động giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất
công việc.

Bảo trì dễ dàng
Thiết kế cơ khí tiên tiến của máy sẽ đảm bảo việc xử lý giấy
mượt mà. Trong trường hợp có sự cố kẹt giấy xảy ra, hệ
thống đèn LED và bảng điều khiển của máy sẽ hiển thị chỉ
dẫn bằng hình động giúp bạn thao tác dễ dàng từng bước.

Thiết bị đa chức năng thân thiện
môi trường
Mức tiêu thụ điện của thiết bị này thuộc hàng thấp nhất so
với các thiết bị cùng loại đặc biệt khi đang ở chế độ nghỉ.
Bạn cũng có thể biết được đã tiết kiệm được bao nhiêu
giấy khi cài đặt tính năng thông báo hiển thị trên màn hình.
Tính năng cài đặt giờ tắt/ mở máy tự động giúp máy sẵn
sàng khi bạn làm việc và tắt máy khi hết giờ làm việc. Việc
sử dụng các vật liệu nhựa sinh học và thép tái chế sẽ giảm
tác hại đến môi trường.

Chiếc máy đa chức năng được thiết kế để đáp ứng
nhu cầu và phù hợp với ngân sách của bạn.
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Bộ phận nạp và đảo bản gốc tự động sức chứa 100 tờ khổ
11inch x 17inch

2

Không mất thời gian nạp giấy với 2 khay giấy có sẵn sức chứa 550 tờ mỗi
khay. Khay tay dung lượng 100 tờ xử lý nhiềi loại giấy và khổ giấy bao gồm
cả khả năng in bao thư.

3

Khi lắp khay giấy chọn thêm dung lượng 550 tờ hoặc bộ 2 khay giấy
550 tờ sẽ giúp nâng tổng dung lượng giấy lên 2.300 tờ khổ SRA3 và 12inch x
18inch.

4

Bộ hoàn tất gắn trong 500 tờ và chức năng bấm lỗ chọn thêm giúp
tiết kiệm không gian đặt máy.

5

Bộ phận bấm không dùng ghim độc đáo của Gestetner có khả năng
bấm cùng lúc 5 tờ giấy giúp tiết kiệm chi phí vật tư và giảm không gian
lưu trữ tài liệu.

6

Khay giấy gắn trong 125 tờ giúp phân chia bản copy, bản in và bản fax
riêng biệt

7

Màn hình điều khiển cảm ứng màu 9 inch có khả năng điều chỉnh
góc nhìn với tính năng hiển thị hình động tiện lợi và khả năng tuỳ chỉnh
giao diện người dùng linh hoạt giúp thao tác dễ dàng.

8

Dễ dàng in trực tiếp và quét tài liệu vào USB/SD bằng khe cắm thiết bị
nhớ USB và thẻ SD ngay trên màn hình thiết bị với các định dạng tập tin
TIFF, PDF hay JPEG.
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Gestetner MP C2003SP/MP C2503SP
Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ CHUNG

FAX (TÙY CHỌN)

Thời gian làm nóng:		
19/19 giây
Thời gian in bản đầu tiên:
Màu: 7.6/7.5 giây
					
Trắng đen: 5.4/5.3 giây
Tốc độ in liên tục:		
Màu: 20/25 ppm
					
Trắng đen: 20/25 ppm
Bộ nhớ:				
Chuẩn theo máy: 1.5GB
					
Tối đa : 2GB (Tùy chọn)
					HDD: 250 GB
Kích thước (Rộng x Dài x Cao):
587 x 685 x 788 mm (gồm ARDF)
Trọng lượng:
81 kg
Nguồn:				
220 – 240 V, 50/60 Hz

Circuit:				
PSTN, PBX
Khả năng tương thích:		
ITU-T (CCITT) G3
Độ phân giải:		Chuẩn: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7
line/mm, 200 x 200 dpi,
					Tùy chọn: 8 x 15.4 line/mm, 16 x 15.4 line/mm ,
400 x 400 dpi
Tốc độ chuyển:		
G3: 2 giây
Tốc độ Modem:		
Tối đa: 33.6 Kbps
Dung lượng bộ nhớ:		
Chuẩn: 4 MB
					
Tối đa: 28 MB

Sao chụp
Xử lý sao chụp:		
Sao chụp nhiều bản cùn lúc:
Độ phân giải:		
Thu phóng:		

Dry Electrostatic Transfer System
Lên đến 999
600 dpi
Từ 25 đến 400% mỗi bước 1%

In
Ngôn ngữ in:		Chuẩn: PCL5c, PCL6, PDF direct print,
Mediaprint (JPEG/TIFF)
					
Tùy chọn: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, 		
						
PictBridge
Độ phân giải:
Tối đa: 1200 x 1200 dpi
Giao tiếp: 		Chuẩn: khe cắmUSB 2.0, SD, Ethernet 10
base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T
					
Tùy chọn: 	Bi-directional IEEE1284, Wireless
					
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Giao thức mạng:		
Chuẩn: TCP/IP (IPv4, IPv6)
					
Tùy chọn: IPX/SPX
HĐH Windows®: 		Windows® XP, Windows® Vista, Windows®
7, Windows® Server2003, Windows®
Server2003R2, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows® Server
2012
HĐH Mac OS:		
Mac OS X Native: v.10.5 hay mới hơn
HĐH UNIX:			
UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, 		
		RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
HĐH Mạng Novell® Netware® :
v6.5
SAP® R/3®:			SAP® R/3®

Quét
Tốc độ quét:		
Màu/Trắng đen: Tối đa 54 ipm
Độ phân giải:		
Chuẩn: 600 dpi
					
Tối đa: 1,200 dpi (TWAIN)
Định dạng file:		TIFF, JPEG, PDF, High compression PDF, PDF-A
Trình điều khiển đi kèm:
Network TWAIN,
Lưu trữ:				
E-mail: SMTP,POP, IMAP4
					
Folder: SMB, FTP, NCP

XỬ LÝ GIẤY
Khổ giấy:			
Sức chứa khay nạp:		
				
Sức chứa khay ra:		
Định lương giấy:		
					
					

SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Chuẩn: 1,200 tờ
Tối đa: 2,300 tờ
Tối đa: 625 tờ
Khay giấy: 60 - 300 g/m2
Khay tay: 52 - 300 g/m2
Khay in 2 mặt: 52 - 169 g/m2

Điện năng tiêu thụ
Mức tiêu thụ điện năng:
Tối đa: 1,700 W
				
Trạng thái sẵn sàng : 240 W
				
Chế độ ngủ: 0.57/0.58 W
				
TEC (Typical Electricity Consumption):
					701/889 W/h

PHẦN MỀM
Chuẩn:				SmartDeviceMonitor,Web
SmartDeviceMoniltor®, Web Image Monitor
Tùy chọn:			GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode Front Package for SAP,
Remote Communication Gate S Pro

Tùy chọn
ADF handle, Platen cover, ARDF, 1 x 550-sheet paper tray,
2 x 550-sheet paper tray, SRA3 extension unit, Caster table, One-bin tray, Internal
shift tray, Side tray, Internal finisher, Internal stape-free stapler finisher, Punch
kits for finisher, Smart operation panel, Memory RAM, Fax option, G3 interface
unit, Fax connection unit, Fax memory, Adobe® PostScript® 3™ option, Netware,
IPDS, Browser unit, PictBridge option, OCR unit, Copy data security unit, Data
overwrite security unit, File format converter, Unicode font package, IEEE 1284,
Counter interface, Key counter bracket, Card reader converter, Card reader
bracket, Fax marker
Mọi thông tin về thiết bị, phụ kiện chọn thêm và các phần mềm liên quan vui
lòng liên hệ đại diện bán hàng của Gestetner Việt Nam để biết thêm chi tiết.
		

Dealer stamp:

Nhà phân phối Gestetner tại Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT VINH
Địa chỉ: Số 2 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: (844) – 3971.9999 - Fax: (844) – 3971.9998
E-mail: sales@nhatvinh.com.vn
www.nhatvinh.com.vn
CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số K454/10 Nguyễn Tri Phương- P.Hoà Thuận Tây-Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) - 3686969 / 0913 490 288 - Fax: (0511) - 3686622
E-mail:sales-dng@vnn.vn
CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 184/11 Điện Biên Phủ, P.17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3840 7776/ 0903 662043 - Fax: (08) 3840 7784
Email: sales-hcm@nhatvinh.com.vn

