
DP-8032 | DP-8025
Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu

Szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 32/25 str./min

Sieciowa drukarka/skaner/skan do e-mail na wyposażeniu standardowym

Wygodny graficzny interfejs użytkownika

Udoskonalone funkcje bezpieczeństwa



KONWERGENCJA DLA WYDAJNOŚCI

Drukowanie: Szybkość i wydajność dzięki pracy w sieci

Dzięki podłączeniu DP-8032/8025 do sieci komputerowej, każdy z jej użytkowników 
może korzystać ze zwiększonej szybkości drukowania (maks. 32/25 str./min w formacie 
A4) oraz cieszyć się wysoką jakością wydruków, którą może zapewnić jedynie 
opracowana przez Panasonic technologia poprawy jakości obrazu. Cechy takie jak 
intuicyjny, oparty na zakładkach interfejs oraz podgląd graficzny rezultatów 
wprowadzonego zadania zwiększają wygodę obsługi i eliminują kosztowne błędy. 
Te wielofunkcyjne urządzenia formatu A3 obsługują również protokół IPv6, a także,  
zależnie od potrzeb użytkowników, umożliwiają wykorzystanie opcjonalnych modułów 
i sterowników rozszerzających możliwości drukowania o obsługę języka PCL*1 oraz 
oryginalnego Adobe PostScript 3*2.  Wymienione funkcje, wbudowany automatyczny 
moduł druku dwustronnego (duplex), zwiększający oszczędność papieru oraz 
niezwykła różnorodność opcji drukowania sprawiają, że urządzenia DP-8032/08025 
są wyjątkowo praktycznymi drukarkami sieciowymi.

Kopiowanie: Szybkie kopiowanie i najwyższej klasy wszechstronność

Kiedy czas jest najważniejszy, można zaufać zwiększonej szybkości kopiowania 
DP-8032/8025 (maks. 32/25 kopii/min w formacie A4). Te wielofunkcyjne urządzenia 
formatu A3 zapewniają nie tylko wysokiej jakości kopie o rozdzielczości 600 x 600 dpi 
w 256-stopniowej skali szarości, dostępne dzięki zaawansowanemu systemowi 
stabilizacji obrazu Panasonic, ale również uzbrajają użytkowników w potężne 
funkcje służące zwiększaniu wydajności. Poza oszczędnym, dwustronnym 
kopiowaniem, realizowanym dzięki wbudowanemu modułowi dupleksu, 
eliminującemu konieczność odwracania arkuszy oraz automatycznemu 
odwracającemu podajnikowi dokumentów, użytkownicy mogą wykorzystać zalety 
wygodnych funkcji, takich jak: Podwójna ekspozycja, Cyfrowy SkyShot, Kopiowanie 
N-na-1, Zoom oraz Obracanie obrazu. Do wszystkich tych funkcji mają dostęp 
za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu panelu dotykowego, który umożliwia 
również korzystanie z elektronicznego sortowania pozwalającego na grupowanie 
przesuniętych lub obróconych zestawów kopii, co przyczynia się do poprawy 
płynności pracy biurowej. A w celu uzyskania elegancko zbroszurowanych 
wielostronicowych raportów, wystarczy dołączyć opcjonalny 1-półkowy Finisher. 

Podwójna ekspozycja / 
CyfrowySkyShot
Można wykonywać kopie dowodów 
tożsamości i innych dwustronnych 
dokumentów na jednej stronie arkusza 
papieru. Nawet przy otwartej pokrywie 
nie występują wówczas brzydkie ramki. 
Oszczędzasz czas, papier i uzyskujesz 
znakomite rezultaty.

Kopiowanie N-na-1
Kopiowanie N-na-1 jest funkcją 
ograniczającą koszty. Umożliwia 
skopiowanie wielu oryginałów na 
pojedynczej kartce papieru.

Monitor urządzenia
Dzieki monitorowi drukarki można 
sprawdzać aktualny status DP-8032/8025 
nie wstając od biurka. Na przykład 
otrzymuje się informacje, kiedy zaczyna 
brakować toneru lub kaseta na papier 
jest pusta.

*1 Wymagany opcjonalny moduł sterownika drukarki PCL.
*2 Wymagany opcjonalny moduł sterownika wielostronicowego języka opisu strony.



NETWORK ACCOUNTING MANAGER
Gromadzi i porządkuje dane z rejestru 
operacji zapisanego w sieciowych 
urządzeniach drukujących w celu 
zapewnienia dokładnej informacji 
o wydrukowanych arkuszach i stronach. 
To oprogramowanie serwerowe zapewnia 
łatwy dostęp i przeglądanie rejestrów, 
dzięki wykorzystaniu standardowej 
przeglądarki www lub pozwala na 
wyeksportowanie danych w formacie 
CSV umożliwiającym analizowanie ich 
w popularnych programach. 

QUICK IMAGE NAVIGATOR
Ta wielofunkcyjna aplikacja nie tylko 
importuje pliki z obrazem ze skanera 
sieciowego do komputera ale również 
zarządza zeskanowanymi dokumentami 
elektronicznymi, a także innymi plikami 
graficznymi utworzonymi przez różne 
programy, zapewniając wygodę 
wynikającą z zastosowania techniki 
„przeciągnij i puść”. Wyświetlanie 
miniatur plików graficznych, funkcje 
adnotacji oraz bezproblemowa obsługa 
dużych plików to tylko część funkcji, 
które przyspieszą w biurze zmianę obiegu 
dokumentów na elektroniczny. 

Skanowanie: Szybka i cyfrowa obróbka kluczem 
do profesjonalnego zarządzania dokumentami

Jako skaner sieciowy o szybkości skanowania do około 32 oryginałów na minutę 
(w formacie A4), DP-8032/8025 jest kluczem do przeniesienia biura w erę cyfrowej 
dystrybucji dokumentów. Po zeskanowaniu, przesyłanie dokumentów na serwer 
FTP, do sieciowego komputera PC lub nawet jako załączniki wiadomości e-mail 
jest łatwe, dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu intuicyjnego interfejsu konsoli. 
Wygodna funkcja „Edycji nazw plików” umożliwia ustalanie nazw skanowanych 
plików w celu ich łatwej identyfikacji. Digitalizowane dokumenty są oczywiście 
wyraźne i czyste dzięki skanowaniu w wysokiej rozdzielczości do 600 x 600dpi 
w 256-stopniowej skali szarości i mogą być następnie powielane z jakością bliską 
oryginałowi.  Dzięki wyposażeniu urządzenia w odwracający moduł automatycznego 
podajnika dokumentów (iADF) możliwe jest 2-stronne skanowanie dokumentów 
w formacie do A3, umozliwiające zwielokrotnienie wydajności. Poza tym 
wszystkim, każdy pracownik biura może natychmiast, wprost ze swojego biurka,  
wykorzystać zalety skanowania sieciowego dzięki oprogramowaniu Quick Image 
Navigator służącemu do importowania plików graficznych ze skanera sieciowego 
oraz zarządzania pobranymi obrazami.

SKANUJ DO

PC

E-MAIL

SERWERA

System dystrybucji dokumentów
W połączeniu z DP-8032/8025, opcjonalny system dystrybucji 
dokumentów stanowi kompletne rozwiązanie cyfrowego 
systemu udostępniania dokumentów. Po zeskanowaniu 
i skonwertowaniu dokumentów na dane cyfrowe, system ten 
może przesłać je za pośrednictwem faksu, poczty e-mail, ftp, 
zapisać w folderze sieciowym, w folderze opartym na usłudze 
www, a nawet bezpośrednio na dysku biurowego komputera. 
Dzięki zintegrowanej funkcji optycznego rozpoznawania 
znaków (OCR), cyfrowe pliki graficzne mogą być przekształcane 
w tekstowe dokumenty edytowalne. Centralnie przechowywane 
i zarządzane dokumenty mogą być z łatwoscią udostępniane 
przez użytkowników bezpośrednio z wykorzystaniem ich 
biurowych komputerów przy użyciu znajomo prezentującego 
się interfejsu oprogramowania opartego na przeglądarce 
internetowej.

Skanowane dokumenty

Faks internetowy

System 
dystrybucji 
dokumentów

DP-8032/8025

Automatyczne
zapisywanie

Automatyczna dystrybucja plików 
do określonych użytkowników

Użytkownicy 
mogą przeglądać 
udostęnione pliki

Faks przychodzący



Telefaks: Wydajność dedykowanej stacji faksowej

Dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji faksowej DP-8032/8025 
staje się wysokowydajną stacją faksową o parametrach telefaksu G3 
o najwyższej szybkości 33,6 kb/s, którego praca jest dodatkowo 
przyspieszana przez funkcję „Szybkiego skanowania” w czasie 0,7 s 
oraz funkcję szybkiej transmisji z pamięci. Po wprowadzeniu liczby 
składającej się z więcej niż 6 cyfr jest ona traktowana jako numer 
faksu i urządzenie automatycznie przełącza się w tryb faksu.

Zwiększanie możliwości sieci dzięki faksom internetowym

Wdudowana funkcja faksu internetowego pozwala 
użytkownikom na skanowanie dokumentów do plików w 
formacie TIFF lub PDF przesyłanie ich jako załączniki 
wiadomości e-mail bezpośrednio z konsoli urządzenia. Dzięki 
funkcji „Skanowania na e-mail” można przesyłać zeskanowane 
dokumenty do innych urządzeń obsługujących funkcję faksu 
internetowego lub użytkowników poczty elektronicznej na całym 
świecie. Możliwości łączenia się urządzeń DP-8032/8025 czynią 
z nich rówież bramy faksowo/e-mailowe, które mogą 
automatycznie kierować przychodzące faksy do pocztowych 
skrzynek odbiorczych określonych użytkowników. Ta sama 
brama może służyć również do przesyłania dokumentów 
bezpośrednio z oprogramowania Panafax Desktop 
zainstalowanego na komputerze użytkownika do faksów G3 
rozsianych po całym świecie. 

Bezpieczeństwo:
W świecie cyfrowej ery bezpieczeństwo jest sprawą podstawową. 
DP-8032/8025 wyposażone są w zestaw funkcji zapewniających 
bezpieczeństwo w każdym aspekcie zarządzania i dystrybucji 
cyfrowych dokumentów. 

Autoryzacja użytkowników 

Skrzynki pocztowe i Poufne skrzynki pocztowe

Kasowanie danych na twardym dysku

Pakiet bezpieczeństwa danych dla podstawowych 
kryteriów (EAL-2)

Łatwa wymiana toneru Wygodnie podnoszony podajnik ADF



CAŁKIEM NOWE DP-8032/8025

Kompaktowa konstrukcja z wewnętrzną tacą i 
wydajność szybkiego druku uzyskiwana 
dzięki wyjątkowej łatwości obsługi, zwiększona  

uniwersalność sieciowa 
oraz solidne funkcje bezpieczeństwa. 



Legalizacja podstawowych kryteriów EAL2
Pakiet bezpieczeństwa danych DA-SC06 V.1.01
Certyfikat uzyskany dla tego produktu odnoszący się do bezpieczeństwa danych oznacza, że 
w rezultacie oceny dokonanej na podstawie narzuconych kryteriów oceny oraz metod badania, obiekt 
tego badania został określony jako spełniający wymagania dotyczące zapewniania bezpieczeństwa.

ISO 9001

System Kontroli Jakości
Każdy aspekt działalności naszej firmy w zakresie wytwarzania biurowego 
sprzętu informatycznego, począwszy od produkcji, a skończywszy na 
marketingu, spełnia standardy Systemu Kontroli Jakości ISO 9001.
Projektowanie, rozwój, produkcja, instalacja, naprawa i konserwacja 
sprzętu biurowego, urządzeń z nim związanych oraz materiałów 
eksploatacyjnych. Fabryki poza Japonią również uzyskały 
certyfikaty ISO9001.

MG-C501EE 0810  Wydukowane w Polsce

/ 8025

Opcjonalne wyposażenie DP-8032 / 8025

Wymiary

Uwagi

Typ
Technika kopiowania/drukowania
Proces wywoływania
Automatyczny odwracającu podajnik
dokumentów (opcja)
Podajnik papieru

Gramatura papieru

Zasilanie
Pobór mocy

Czas nagrzewania (20°C)

Wymiary (szer. x głęb x wys.)*1

(bez wyposażenia opcjonalnego)
Masa*1

(bez wyposażenia opcjonalnego) 

Główne parametry
Biurkowa
Laserowa pośrednia elektrostatyczna
Suchy proces dwuskładnikowy
50 arkuszy (A4, 80g/m2)

Standardowo kaseta na 550 ark. x 2 + podajnik boczny 
na 50 ark. Maks. 2250 ark. z dodatkowymi kasetami 
Kasety na papier: od 60 do 90 g/m2

Podajnik boczny: od 55 do 133 g/m2

AC 220-240 V, 50/60 Hz
Maks.: Poniżej 1,5 kW
Tryb oszczędzania energii: Około 28 W
Tryb uśpienia: Około 18 W
Około 35 s (główny wyłącznik zasilania włączony) 
Około 30 s (z trybu oszczędzania energii)
599 mm x 707 mm x 697 mm

Około 82 kg 

  *1  Wymiary i masa są przybliżone.
  *2  Szybkości są uzależnione od aplikacji, konfiguracji i statusu urządzenia. Poszczególne 
       szybkości mogą się różnić od podanych.
  *3  Wymagany jest opcjonalny moduł kontrolera wydruku lub moduł wielostronicowego języka
       opisu strony.
  *4  Wymagany jest opcjonalny moduł wielostronicowego języka opisu strony.
  *5  Szybkość skanowania odnosi się do procesu podawania od góry do końca pojedynczej strony
       arkusza testowego. Czas procesu podawania nie zawiera czasu potrzebnego na osiągnięcie
       punktu skanowania przez początek strony oraz czasu na jej wysunięcie. Czas całkowitego
       procesu zachowania nie jest uwzględniany.
  *6  Czas przesyłania dotyczy pamięci przesyłania danych tekstu tylko przy wykorzystaniu strony
       wzorcowej rysunku ITU-T Nr 1 między takimi samymi modelami przy maksymalnej prędkości
       modemu. Czas przesyłania podczas rzeczywistego użytkowania może być inny. Zazwyczaj
       publiczne linie telefoniczne mogą zapewnić prędkość komunikacji maksymalnie do 28,8 kb/s.  
       Centrala abonencka (PBX) może powodować spadek prędkości przesyłania do niższych 
       wartości.
  *7  Na podstawie arkusza ITU-T Nr 1 zeskanowanego w trybie Standard.
  *8  W zależności od możliwości faksu odbierającego, dokument może nie zostać prawidłowo 
       wydrukowany ze względu na wybraną rozdzielczość i format dokumentu.
  *9  Funkcja niedostępna w niektórych krajach.
  *10  Faks internetowy T.37 obsługuje tylko format TIFF.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie wszystkie opcje mogą być 
dostępne w chwili otrzymania niniejszego dokumentu.

Microsoft® Windows® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft Corporation.
Adobe, PostScript and PostScript 3 są znakami handlowymi lub znakami towarowymi zarejestowanymi 
przez Adobe Systems Incorporated w United States i/lub innych krajach.
PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do Hewlett-Packard.
Wszystkie pozostałe marki lub nazwy produktów są własnością odpowiednich właścicieli. 

Czas do wykonania pierwszej kopii
Rozdzielczość
Skala szarości
Szybkość kopiowania
wielostronicowego*2

Maksymalny format oryginału
Format kopii
Proporcje kopiowania

Zoom (regulowany)
Kopiowanie wielokrotne
Sterowanie ekspozycją
Pamięć sortowania (Standardowa)
                              (Opcjonalna)

Cyfrowa kopiarka
Około 4,5 s (A4)
600 dpi
256 stopni
Do 32 kopii/min (DP-8032)
Do 25 kopii/min (DP-8025)
A3
A3 - A5 (stały)
Powiększenie (stałe)
200%, 173%, 141%, 122%, 115%
Zmniejszenie (stałe)
87%, 82%, 71%, 58%, 50%
25-400 % (z krokiem co 1%)
Od 1 do 999, automatyczny reset do 1
Tekst, Tekst/Foto, Foto
16 MB
Pamięć podstawowa (16 MB) plus / 64 MB / 128 MB (maks.144 MB) 
12 GB (z opcjonalnym twardym dyskiem)

Interfejs drukarki sieciowej
Protokoły komunikacyjne

Interfejs drukarki lokalnej
Język opisu strony (standardowy)
                             (opcjonalny)

Szybkość drukowania*2

Format papieru

Rozdzielczość drukowania

Pamięć drukarki
Kompatybilne systemy operacyjne

Drukarka
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
TCP/IP (LPD [Port9100/RAW], SNMP, DHCP)  
AppleTalk (PS), IPP  (PCL, PS) 
USB 1.1
Panasonic Printing System dla Windows®

Emulacja PCL 5e*3, Emulacja PCL 6*3

Adobe® PostScript®3™*4

Do 32 str./min (DP-8032)
Do 25 str./min (DP-8025)
Kaseta na papier: A3 - A5
Podajnik boczny: A3 - A5 
Równoważna 1200 x 600 dpi (PCL, PS),
600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi
50 MB + 6 GB z opcjonalnym twardym dyskiem
Windows®Vista/XP/2000/Server 2003,
MacOS 8.6-10.5 (tylko PS)*4

Interfejs skanera sieciowego
Protokół komunikacji
Maksymalny format skanowania
Szybkość skanowania*5

Rozdzielczość skanowania
Kompatybilne systemy operacyjne
Format danych

Ethernet 10Base-T/100Base-TX
TCP/IP (LPR, FTP)
A3
Około 32 oryg./min (A4 pionowo z podajnika ADF)
150 dpi x 150 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Windows® Vista/XP/2000/Server 2003 
TIFF, PDF

Skaner sieciowy

Kompatybilność
Protokół komunikacyjny
Zgodność sieciowa
Format danych

IETF RFC 3965, ITU-T T.37
TCP/IP (SMTP, POP3, LDAP*9)
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
TIFF-FX (Profile S/F/J), PDF*10

Faks internetowy/Skanowanie na e-mail

Kompatybilność
Szybkość modemu
Schemat kodowania
Szybkość skanowania*5

Szybkość przesyłania*6

Rozdzielczość skanowania

Maksymalny format oryginału
Efektywna szerokość skanowania
Rozdzielczość rejestracji
Pamięć standardowa*7

Pamięć opcjonalna*7

Szybkie wybieranie

ITU-T Group 3, ECM
33,6-2,4 kb/s z automatycznym uzgadnianiem
JBIG/MMR/MR/MH
Około 0,7 s (A4 pionowo w trybie Standard lub Fine z ADF)
Około 2,9 s (A4)
Standard: 8 punktów/mm x 3,85 linii/mm
Fine (dobra): 8 punktów/mm x 7.7 linii/mm
Super Fine (bardzo dobra): 16 punktów/mm x 15.4 linii/mm
600 dpi: 600 dpi x 600 dpi
A3
292 mm
600 x 600 dpi
3 MB (Około 180 stron)
Pamięć podstawowa 4 MB (320 stron)/8 MB (640 stron)
200 (Maks. 1000 z opcjonalnym HDD i opcjonalną pamięcią obrazu) 

Faks G3 (opcja)

1168 mm

697 mm

707 mm

Jako partner programu 
ENERGY STAR®, Panasonic 
zapewnia, że to urządzenie 
spełnia warunki określone 
w programie ENERGY STAR® 
dotyczące oszczędnego 
gospodarowania energią.

976 mm

599 mm

Opcje wyjścia papieru Opcje faksu

Opcje pamięci obrazu

Mat. eksploatacyjne

Opcje drukarki

Moduł sterownika drukarki

DA-PC302

Moduł sterownika wielostronicowego 
języka opisu stron

DA-MC302

Drukarka PCL

Faks G3

Drukarka PS/PCL

Opcje HDD / Oprogramowania

64 MB

16 MB

DA-SM64B

128 MB DA-SM28B

DA-SM16B

Moduł komunikacji
faksowej

DA-FG300

Pamięć flash

4 MB UE-410047

8 MB UE-410048

System
rozliczeniowy

Oprogramowanie rozliczeniowe

DA-WA10

System dystrybucji dokumentów Panasonic

DA-WR10

Twardy dysk

DA-HD31
Opcje podawania papieru

Konfiguracje o pełnej wysokości

4. kaseta na papier
DA-DS306

3. kaseta na papier
DA-DS305

3. kaseta na papier
DA-DS305

Podstawa
DA-DA311

1-półkowy Finisher
DA-FS300

Zszywarka
FQ-SS32

(Standardowa z opcjonalnym Finisherem)

Taca wewnętrzna

Taca zewnętrzna

Taca wewnętrzna
DA-XN201

Toner DQ-TU15E

Inne opcje

Zestaw z kablem do funkcji 
licznika wydziałowego DA-KH200

Pakiet ochrony danych DA-SC06
Wywoływacz DQ-Z120E

Bęben DQ-H060E

Taca wyjściowa (zewnętrzna)
DA-XT200

Konfiguracja z 2. 

kasetami na papier

Podstawa
DA-DA321

Konfiguracja z 3. 

kasetami na papier

Płyta podstawy z rolkami
DA-DA230

Konfiguracja z 4. 

kasetami na papier




