
DP-MB300 SeriesNowy wielozadaniowy model AIO A4 - DP-MB300



Intuicyjne oprogramowanie

Drukarka

Kopiarka

Skaner

Fax

Praca w sieci

DP-MB300 – nowy model AIO A4 – już jest!

Wydajność i prostota obsługi



CD-ROM* 

(w zestawie z MB-300)

Łatwa instalacja

Po prostu umieść w napędzie płytę CD.  

Wszystko co potrzebujesz zostanie automatycznie zainstalowane

Intuicyjne oprogramowanie



- Zwiększona zdolność komunikacyjna

Udoskonalone funkcje wydruku (CZ/B)
- Znak wodny, wydruk „N w 1”, Zoom, Nadruk (Overlay), Plakat, Zapis profilu

Wydruk z serwera poczty elektronicznej

Rozdzielczość druku do 2400x1200 dpi (Enhanced)

Bardzo szybki wydruk dokumentów
- CZ/B – 32 str./min (format A4)

- Technologia Wygładzania Wydruku

Parametry wydruku



Wysoka prędkość druku

32 
str/min!



Maks. rozdzielczość

2400x1200 dpi

600 x 600 dpi 2400 x 1200 dpi

Żywe, wyraźne wydruki – doskonałe do zastosowania w biznesie

(Enhanced)



Bezkonkurencyjna rozdzielczość!

Świetna jakość obrazu na wydrukach CZ/B A4 – na zdjęciach oraz opisach. Piękne rezultaty.

1200 x 1200 dpi (Panasonic)

2400 x 600 dpi (Konkurencja)

Szybko i 

wyraźnie

Szybko 

ale niewyraźnie



Technologia wygładzania.

Postrzępione 

krawędzie, 

nieregularne kolory

Znacząca redukcja 

tych problemów!

OFF ON



Udoskonalone funkcje - przegląd

Znak wodny „N w 1”

Nadruk Broszura

Takie urządzenie może naprawdę wiele i zadowoli wymagających użytkowników.

( CZ / B )



Funkcja „znaku wodnego”

Ustawienia funkcji

Network or USB

Takie wyrażenia jak “Poufne” albo “Szkic” można dodać automatycznie podczas druku. Możemy 

zdefiniować również ustawienia czcionki w zależności od naszych potrzeb.

+

Efekt ostateczny



Drukowanie „N w 1”

2 in 1 4 in 1

8 in 1

Ustawienia funkcji

16 in 1

Efekt ostateczny

Network or USB



Funkcja zoom podczas druku

Ustawienia funkcji

Zakres –

25% - 400%

Efekt ostateczny

Network or USB

Left upRight up

Center Lower left



Funkcja nadruku

Ustawienia funkcji

Network or USB

+

Efekt ostateczny



Druk plakatu

Ustawienia funkcji

Network or USB

Efekt ostateczny

2 x 2



Zapis profilu użytkownika

Ustawienia parametrów 

wydruku
Funkcja zapisu profilu



Wydruk z serwera

Email

Network

Email ServerB/W

Print from Email Server

Internet

Email

Email PDF conversionEmail

Scan to E-Mail



Monitorowanie urządzenia

Funkcja startuje 

automatycznie i 

poinformuje 

użytkownika w razie 

jakiegoś problemu

Network or USB



Kompaktowe urządzenie z ADF (Automatic Document Feeder)

Parametry kopiowania

Rozszerzone funkcje kopiowania

Sprawdzenie kopii

Szybka kopia dowodu

Łatwe powtarzanie

Separowanie kopii „N w 1”

High-Speed Laser copying

32 kopie na minutę *1  

Czas otrzymania pierwszej kopii – 13 sekund *2

Możliwość kopiowania z duplexem *3

*1 kopiowanie tego samego oryginału

*2 wykorzystując ADF

*3 Niedostępne dla Quick ID, Easy repeat, Poster copy



Bardzo szybkie kopiowanie

32 
kopie/
min



Wyposażone w ADF

Dostępna również funkcja duplex

Skaner typu „Flatbed”:
Kopiowanie książek, magazynów, gazet i wszelkich 

małych obiektów (rachunki, dowody tożsamości)

Podajnik ADF:

Podczas kopiowania wielostronicowego dokumentu 

możemy jednorazowo podać do 50 arkuszy papieru

Kopiowanie z duplexem umożliwia szybkie 

kopiowanie broszur.

Skaner typu „Flatbed” + ADF Funkcjonalność Duplexu *1

Booklet

*1 Niedostępne dla Quick ID, Easy repeat, Poster copy



Sprawdzenie kopii

Możesz sprawdzić poprawność wydruków przed rozpoczęciem kopiowania

Pierwszy wydruk

Continue copying.

Dalsze wydruki...



Szybka kopia dowodu

(Tylko „z szyby”)

Dwustronna karta

Karta (Front)

Karta (Tył)

2 in 1

4 in 1 8 in 1

*Duplex copy is not available

Max 8 in 1 copy

Oszczędność papieru – kopiujesz obie strony na jeden 

arkusz papieru

Niezwykle użyteczne do kopiowania praw jazdy, 

dowodów i wszystkich innych potrzebnych dokumentów



Łatwe powtarzanie

(Tylko z „szyby”)

Max 8 in 1 copy

2 in 1

Card Front 4 in 1 8 in 1

*Duplex copy is not available

Oszczędność papieru – kopiujesz obie strony na jeden 

arkusz papieru

Niezwykle użyteczne do kopiowania praw jazdy, 

dowodów i wszystkich innych potrzebnych dokumentów



Rozdzielanie kopii
(Tylko z „szyby”)

Max 4 in 1 copy2 in 1

4 in 1

2 in 1

4 in 1

Oryginały w postaci „2 w 1” lub „4 w 1” mogą 

zostać rozdzielone zgodnie z pokazanym 

schematem



Parametry faxu

Funkcja podglądu poprzez serwer www

Funkcja PC-Fax za pomocą oprogramowania M-F Station Software

• Książka telefoniczna – 300 wpisów

• ADF – pojemność na 50 arkuszy

• Pamięć - Total 6MB: TX:2MB, RX:4MB

Super G3 Fax (33.6kbps)



Podgląd faxu

Delete 

Delete

Transmit to

Reduce 

Print Out

Save file 

■Web Preview Function



Funkcja PC-Fax poprzez 

oprogramowanie M-F Station 

Software

Transmission

Reception

Phone

network

Destination Fax

Wysyłaj i otrzymuj dokumenty za pośrednictwem swojego PC – bez marnowania papieru



Fax Super G3 33.6 kbps 

High-Speed Super G3 Fax Transmission

- Redukcja kosztów komunikacji

- Większy zasięg, większa ilość

Super G3 Fax

33.6kbps

G3 Fax

14.4 kbps

Total approx 40 sec.

A4 5 pages.*

Total approx 20 sec.

A4 5 pages.*

About 1/2 

Transmission Time

Reduced Cost



Parametry skanera

Różnorodne formaty skanowania

Skanowanie w kolorze

- Oprogramowanie wspomagające proces skanowania

- Skanowanie na serwer FTP

- Skanowanie na adres mailowy

- ADF – pojemność 50 arkuszy

- Oprogramowanie OCR (Optical Character Reader)



Łatwy proces

USB Cable

Or 

Network

x2



Różnorodne formaty

Możliwość zapisu skanowanych dokumentów w 4 formatach: 

PDF/TIFF/JPEG/BMP.

Scanned data

TIFF JPEGPDF BMP



Skanowanie na FTP

Network

Network

Skanowane dane mogą być przeniesione na FTP bez pośrednictwa komputera PC

FTP Server (Setup Max.6)

PDF/TIFF

/JPEG



Skanowanie na e-mail

Internet

Email

Email

Network

Network

PDF/TIFF

/JPEG

tylko via LAN

Skanowane dane mogą zostać wysłane jako załączniki



Udostępnianie w sieci

Network

(10Base-T/100Base-TX)

PC-Fax Print Scan

Pojedyncze urządzenie może być wykorzystywane przez wszystkich zalogowanych użytkoników



Ochrona użytkownika

Użytkowanie urządzenia w sieci możliwe po udostępnieniu przez administratora.

Network

I cannot 

print.

User A User B
User A : NG 

User B : OK

I can 
print.



Łatwe ustawienia sieciowe

Ustawienia typu „Sprawdź i/lub zmień” poprzez przeglądarkę www

Network

setup / operation / check

Różnorodne ustawienia możliwe dzięki serwerowi www. 

Web browser

(LAN connection only)



Wydajność i 

łatwość obsługi

Łatwość obsługi – uniwersalne wzornictwo

- Kaseta na 500 arkuszy

- Opcjonalnie dodatkowa kaseta 500 ark.

- Łatwość załadunku papieru i usuwania zacięć

- Prosty i intuicyjny panel sterowania

Niski koszt wydruków

Serwis jest niepotrzebny

- Wydajność tonera – 8K, wydajność bębna – 20K

- Idealne do kontraktów „Cost per Copy”

- Wbudowany licznik wydruków/kopii

- Simple Consumable replacement

- Długa żywotność – 240K bez żadnych części zamiennych

- Przeciętna miesięczna żywotność od 3 do 6 tys. wydruków



Obsługa? – tylko zmienić 

toner i/lub bęben

TONER

DQ-TCB008-X

8.000 stron

DRUM

DQ-DCB020-X

20.000 stron

=

=

Żadnych części zamiennych. Żywotność - 240k.  Miesięcznie - 3~6k.

(*1 ISO/IEC 19752 standard)



Intuicyjny panel sterowania

Niezależny od wersji językowej – intuicyjny i łatwy panel sterowania



 Łatwość umieszczania kasety

 Łatwe usuwanie zacięcia

 Pojemność 520 arkuszy

 Duży obszar wyjścia wydruków

Zarządzanie papierem



DP-MB300 Podsumowanie

Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF)

- Fax, skanowanie, kopiowanie

- pojemność na 50 arkuszy

Czytelny wyświetlacz LCD (16 cyfr / 2 linie)

Łatwy w obsłudze panel kontrolny

Skaner typu „flatbed”

- łatwe skanowanie magazynów, książek i gazet oraz

nawet trójwymiarowych obiektów

Klawisz nawigacji i ustawień „SET”

- łatwe ustawienia i wybór nawet wyrafinowanych

funkcji.

12 klawiszy głównych funkcji, klawisz Start (zielony),

klawisz Stop (czerwony)

Klawisze trybu (skaner: szarość, Kopiowanie: czerwony,

Fax: niebieski)

- Szybkie przełączanie pomiędzy funkcjami Fax,

kopiarka, skaner

Klawisze typu „one-touch dial” ( ilość stacji 5 x 2 )

Taca wyjścia na 100szt

Kaseta na 520szt

459mm

478mm

Waga - około 22.3 kg


