
Multifunkční tiskárna 
řady  KX-MB2000

Tisk Kopírování Skenování Fax Síť
ŘADA 0M0912SD-KX-MB2000E

V konstrukci tohoto produktu je omezeno použití nebezpečných chemických látek.

Výrobní řada

Automatický podavač dokumentů

Kopírování

Tisk

Skenování

Fax

Síť

Model

KX-MB2030EXW KX-MB2025EXW KX-MB2010HXB KX-MB2000HXB

24 stran za min. (A4) 
Vysoce rychlý 
laserový tisk

Schopnost 
barevného skenování

Kompatibilní 
s ID volajícího*1*2

 

Rychlost modemu 
33,6 kbps*1

Skenování do FTP 
serveru / SMB složky 
(PDF, JPEG nebo TIFF)*3

Specifikace                                          

Specifikace

Obecně

Způsob tisku

Formát papíru

Zásoba papíru

Automatický podavač dokumentů

LCD displej

Podpora OS

Kapacita paměti

Tiskárna

Rychlost tisku

Rozlišení tisku

Emulace

Kopírka

Rychlost kopírování *2

Rozlišení kopie

Počet kopií

Zvětšování / zmenšování

Funkce kopírky

Skener

Skenování barva / monochrom

Rozlišení skeneru

Funkce skeneru

Fax

Kompatibilita

Kapacita paměti

Tel. seznam

Jednotlačítkové vytáčení

Přepínání Fax / Tel

Rozhraní

Lokální

Síť

Rozměry / Hmotnost

Rozměry (ŠxHxV)

Hmotnost

Laserový

A4 / Letter / Legal *1 / B5 (JIS) / B5 (ISO) / 16K / 216 mm x 330 mm *1 / 216 mm x 340 mm *1

250 listů + 1 list v manuálním podavači

 

16 číslic / 2 řádky

Microsoft® Windows® 2000 / XP / Windows Vista®

32 MB

Až 24 stran za min.

600 x 600 dpi

GDI

až 24 kopií/min

až 600 x 600 dpi

99 stránek

25 % - 400 % (krok 1 %)

Quick ID, N-v-1, samostatně N-v-1, plakát, opakování předlohy

ano/ano

až 600 x 1200 dpi (opticky) 

až 9600 x 9600 dpi (interpolovaně)

  

Hi-Speed USB 2.0

 

Sken do PC / Emailová adresa / FTP / SMB

10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet 

Sken do PC (jen přes USB)

Super G3 33,6 kbps

3,5 MB

100 + 6 stanic

6 stanic

Ano

Sken do PC / Emailová adresa

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

10 Base-T / 100 Base-TX

Microsoft®, Windows® a Windows Vista® jsou registrované ochranné známky 
nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích.

Konstrukce i specifikace jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

*1 Pouze manuální vstup. zásobník
*2 Průběžné kopírování 1 originálu.

KX-MB2030EXW KX-MB2025EXW KX-MB2010HXB KX-MB2000HXB

KX-MB2030EXW (bílá) KX-MB2025EXW (bílá) KX-MB2010HXB (černá) KX-MB2000HXB (černá)

KX-FAT411X
2000 stránek, standard ISO/IEC 19752)                          

KX-FAD412X
(6000 stránek)   

*1 Není k dispozici pro KX-MB2010HXB a KX-MB2000HXB
*2 Placená služba vyžadující předplatné u telefonního operátora.
*3 Není k dispozici pro KX-MB2025E-XW

Ano (20 listů) Ne

420mm x 432mm x 255mm
cca  11 kg

Ne

KX-MB2000HXB 
KX-MB2010HXB 
KX-MB2025EXW 
KX-MB2030EXW

3,5 MB
Paměť dokumentů*1

Kazeta s tonerem

Kazeta bubnu

420 mm x 432 mm x 305 mm

cca  12 kg



Kompaktní a stylová. 
Vše v jednom – A4 
multifunkční tiskárna.
Kompaktní multifunkční tiskárny Panasonic řady KX-MB2000 jsou vynikajícím řešením 
pro malé kanceláře a vzdálená domácí pracoviště. Obsahují velmi rychlou 
tiskárnu 24 stran za min., různé funkce kopírování, skener s vysokým rozlišením 
až 9600 dpi (interpolovaně), fax Super G3 33,6 kbps*1 a standardní síťovou přípojku*2. 
Dodávají se společně s aplikací Easy Print Utility s funkcí pro řízení tiskového obrazu, 
která zjednodušuje tvorbu složitých dokumentů. Kompaktní zařízení řady 
KX-MB2000 obsahuje všechny funkce potřebné pro administrativní práci.
*1 Není k dispozici pro KX-MB2010HXB a KX-MB2000HXB. 
*2 Není k dispozici pro KX-MB2025EXW.

Slučování a tisk dat

Různé úpravy rozvržení kopie

 Quick ID Copy

Aplikace Easy Print Utility

Praktické funkce kopírování

Easy Print Utility je integrovaný tiskový 
nástroj, který umožnuje slučovat a tisknout 
soubory vytvořené různými aplikacemi, například 
Microsoft Word a Excel.
Výsledný tiskový obraz je možné před tiskem 
zkontrolovat na počítači, případně lze upravovat 
jeho rozvržení změnou uspořádání stránek, 
sloučením stránek do formátu 2-v-1 až 16-v-1. 
Dokumenty lze také před tiskem opatřit 
záhlavím, zápatím nebo vodotiskem. Po úpravě 
rozvržení lze výsledek uložit jako soubor PDF. 
Tyto funkce významně omezí počet zkušebních 
a chybných výtisků.

Postupné kopírování obou stran ID karty 
nebo vizitky s následným tiskem na 
jedné stránce ve formátu 2-v-1, 4-v-1 
nebo 8-v-1. Tím se zmenšuje spotřeba 
papíru a zjednodušuje správa informací.

 Opakování předlohy
Kopírování jedné předlohy s opakovaným 
tiskem na jedné stránce ve formátu 2-v-1, 
4-v-1 nebo 8-v-1. To zjednodušuje 
například tisk vstupenek.

 Skloněný ovládací panel

 Přístup zepředu

Ovládací panel má ergonomický sklon, 
umožňující snadnou obsluhu ve stoje i v sedě.

Výměna spotřebního materiálu a doplňování 
papíru se provádí zepředu, což usnadňuje 
obsluhu i manipulaci.

Word, Excel, Power Point, PDF, JPEG atd.

Data Word

Síť nebo USB

Faxové zprávy se zobrazí 
na počítači a nežádoucí 
faxy jsou smazány.

Vytisknout
nebo 
smazat

Upozornění na příjem
 faxu je odesláno do počítače.

Síť

Síť

E-mail

Sdílená složka na počítači

FTP server

Data Excel Výtisk

8 v 1

8 v 1

Oboustranně 
potištěná karta

Líc karty

Líc karty

Rub karty

Sloučení tiskových dat a úprava rozvržení

Network*1 nebo USB
*1 Není k dispozici pro KX-MB2025EXW.

Snadné skenování

Omezení zbytečného tisku

Snadné ovládání pro každého

Dokumenty lze snadno barevně naskenovat do 
počítače. Skenovaná data lze také odeslat 
v příslušném formátu přímo do OCR softwaru 
(je součást dodávky) v počítači pro snadný převod 
na editovatelný text, bez dalších úprav počítačem.
Skenovaná data lze také bez použití počítače uložit 
do sdílené složky ve Windows nebo na FTP serveru 
a následně odeslat e-mailem.

Dokumenty lze snadno barevně naskenovat do počítače.  
Skenovaná data lze také odeslat v příslušném formátu přímo 
do OCR softwaru (je součást dodávky) v počítači pro snadný 
převod na editovatelný text, bez dalších úprav počítačem.
Skenovaná data lze také bez použití počítače uložit do sdílené 
složky ve Windows nebo na FTP serveru 
a následně odeslat e-mailem.
*1 Není k dispozici pro KX-MB2025EXW, KX-MB2010HXB a KX-MB2000HXB. 
*2 Pouze připojení LAN

*1 Není k dispozici pro KX-MB2025EXW. Zařízení KX-MB2025EXW může používat funkci barevného skeneru prostřednictvím USB připojení.

Funkce barevného síťového skeneru *1

Funkce webového náhledu příchozích faxů

Univerzální design

Prostřednictvím webového 
prohlížeče můžete 
zkontrolovat stav zařízení 
a hladinu toneru a nastavovat 
systém zařízení přímo přes PC.

*1 Není k dispozici 
pro KX-MB2025EXW.

Jednoduchá správa zařízení

Webová konfigurační stránka

Webový prohlížeč 
(pouze s připojením LAN)


