DocuCentre S2010
คุณสมบัติเครื องในการถ่ ายเอกสาร
Model
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร
ระบบการทําภาพ
ความละเอียดในการทําภาพ
เวลาในการอุน
่ เครือง
เวลาในการทําสําเนาแผ่นแรก
หน่วยความจํามาตรฐาน
หน้าจอ
การบรรจุกระดาษ
การถ่ายเอกสารต่อเนือง
ระบบการอ่านต้นฉบ ับ
ขนาดกระดาษต้นฉบ ับ
ระบบการย่อ-ขยาย
การรองร ับกระดาษต้นฉบ ับทีชุดป้อน
กระดาษอ ัตโนม ัติ
การรองร ับกระดาษสําเนา

DocuCentre S2010
20 หน ้าต่อนาที
ดิจต
ิ อล ทําภาพด ้วยระบบเลเซอร์
สูงสุดถึง 600 x 600 dpi (จุดต่อตารางนิว)
30 วินาที
7.5 วินาที
Memory 128 MB
เมนูภาษาไทย
บรรจุกระดาษได้ทงหมด
ั
850 แผ่น (80 แกรม)
ถาดป้ อนกระดาษด ้านหน ้า 1 ถาด บรรจุกระดาษได ้ 250 แผ่น
ถาดป้ อนกระดาษด ้วยมือ บรรจุกระดาษได ้ 100 แผ่น
อุปกรณ์เสริม ถาดป้ อนกระดาษด ้านหน ้า 1 ถาด บรรจุกระดาษได ้ 500 แผ่น
999 แผ่น
One Time Scan อ่านต ้นฉบับครังเดียวทําสําเนาหลายชุด
สูงสุดขนาด A3
25 - 400% สามารถเลือกระดับได ้ครังละ 1 %
การรองรับกระดาษต ้นฉบับหน ้าแรก 38 - 128 แกรม
การรองรับกระดาษต ้นฉบับหน ้าหลัง 50 - 128 แกรม
บรรจุได ้ 110 แผ่น
ถาดป้ อนกระดาษด ้านหน ้าถาดที 1 และ 2 (อุปกรณ์เสริม) : ขนาด A3-A5 / 60-90 แกรม
ถาดป้ อนกระดาษด ้วยมือ : 60-110 แกรม
ความสามารถในการถ่ายเอกสาร

Reduce/Enlarge
Original Type
Erase Frame
Paper Supply
Pages per Side
Copy Output
2 Sided
Background Suppession
Original Size
Original Orientation
ID Card Copy
Collated
Auto Rotation
Lighten/Darken
Sharpness

ย่อ/ขยายเอกสารจากต ้นฉบับโดยสามารถขยายใหญ่สด
ุ ได ้ขนาด A3 และย่อเล็กสุดขนาด A5
เลือกชนิดของต ้นฉบับให ้เหมาะสม ทังหมด 3 แบบ (Text, Photo, Text/Photo)
ลบขอบของสําเนาทัง 4 ด ้าน รวมทัง สันกลาง 0-50 มม. (เพิมขึนทีละ 0.1 มม.)
เลือกถาดบรรจุกระดาษทีจะใช ้
รวมต ้นฉบับหลายแผ่น ให ้อยูใ่ นแผ่นเดียว (2 up, 4 up)
สามารถจัดและเรียงชุดสําเนาให ้อัตโนมัตถ
ิ งึ 999 ชุด
สามารถถ่ายเอกสารได ้หน ้า-หลัง กลับสําเนาให ้อัตโนมัต ิ
ปรับคุณภาพของสําเนาจากต ้นฉบับทีมีพนสี
ื ให ้มีความคมชัดมากขึน
ปรับขนาดของเอกสารให ้ตรงตามต ้นฉบับโดยสามารถเลือกตามขนาดมาตรฐานหรือเลือกขนาดตามต ้องการ
ใช ้สําหรับการระบุรูปแบบของการวางต ้นฉบับบนถาดป้ อนต ้นฉบับอัตโนมัตห
ิ รือบนกระจก
สามารถถ่ายเอกสารด ้านหน ้า-หลังของบัตร ให ้อยูใ่ นรูปแบบสําเนาหน ้าเดียวและจัดกึงกลางอัตโนมัต ิ
การเรียงสําเนาเป็ นชุดๆ
สามารถกลับทิศทางของเอกสารทีถูกสแกนขณะทําสําเนา
สามารถเลือกระดับความเข ้ม/จางของสําเนา
สามารถเลือกปรับความคมชัดของภาพ

ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร
ความละเอียดในการพิมพ์
ภาษาในการพิมพ์
Protocol

20 หน ้าต่อนาที
สูงสุด 600 x 600 dpi (จุดต่อตารางนิว)
HBPL
Option : TCP/IP v4/v6 (lpd, Port9100)
Windows XP / XPx64/ Vista/ Vistax64/ 7 / 7x64
Windows Server 2003 / 2003x64/ 2008/ 2008x64/ 2008R2
USB 2.0
Option : Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T

ั มพ์
คุณสมบ ัติเครืองในการสงพิ

ระบบทีสน ับสนุนเครือง
Connectivity

ั มพ์เอกสาร
ความสามารถในการสงพิ
Image Shift
Reduce/Enlarge
Original Type
Multi-Up
2-Sided Print
Booklet Creation
Poster
Direct Printing
CentreWare Internet Service
Watermarks
Annotation
Toner Saver
Mixed Document

เลือนขอบสําเนาได ้ทัง 4 ด ้าน ตังแต่ 0-50 มม.
ย่อ/ขยายเอกสารจากต ้นฉบับโดยสามารถขยายใหญ่สด
ุ ได ้ขนาด A3 และย่อเล็กสุดขนาด A5
เลือกชนิดของต ้นฉบับให ้เหมาะสม ทังหมด 3 แบบ (Text, Photo, Text/Photo)
รวมต ้นฉบับหลายแผ่น ให ้อยูใ่ นแผ่นเดียว (ได ้สูงสุดถึง 32 หน ้าในแผ่นเดียว)
สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน ้า กลับสําเนาให ้อัตโนมัต ิ
สังพิมพ์เอกสารให ้เป็ นรูปเล่มหนั งสือ โดยจัดเรียงหน ้าให ้อัตโนมัต ิ
ขยายภาพให ้มากกว่ากระดาษ A3 โดยนํ ามาต่อกันเป็ นรูปเดียว
สังพิมพ์งานโดยตรงจากเว็บบราวเซอร์ (Option)
ตรวจสอบสถานภาพ ตังค่า แก ้ไขระบบเครืองผ่านเว็บบราวเซอร์ (Option)
สามารถสังพิมพ์เอกสารแทรกลายนํ าเป็ นพืนหลัง
เลือกแทรกข ้อความลงบนหัวหรือท ้ายเอกสาร (วันที, เวลา, เลขหน ้า, ชือเอกสาร, USER ID, Log In User Name)
การพิมพ์งานโดยลดปริมาณการใช ้หมึก
สังพิมพ์เอกสารทีมีหน ้าทังแนวตังและแนวนอนได ้

ระบบการสแกนภาพ
ขนาดของต้นฉบ ับ
ความละเอียดในการสแกน
ความเร็วในการสแกน

Connectivity
Driver

Monochrome scanner (CCD)
สูงสุด A3
200/300/400/600 dpi (จุดต่อตารางนิว)
ขาวดํา 18 หน ้าต่อนาที
Windows XP / XPx64/ Vista/ Vistax64/ 7 / 7x64
Windows Server 2003 / 2003x64/ 2008/ 2008x64/ 2008R2
USB 2.0
TWAIN

Scan Resolution
2 Sided Scanning
Original Size
Lighten/Darken
Sharpness
Original Type
Background Suppression

ปรับความละเอียดในการสแกน 200-600 dpi (จุดต่อตารางนิว)
สแกนต ้นฉบับทีมี 2 หน ้าอัตโนมัต ิ
ตังค่าการสแกนให ้เหมาะกับขนาดต ้นฉบับเอกสาร
ปรับความเข ้มของงานสแกน
ปรับความคมชัดของงานสแกน
เลือกชนิดของต ้นฉบับให ้เหมาะสมกับงานสแกน (Text, Photo, Text/Photo)
ปรับคุณภาพของงานสแกน กับต ้นฉบับทีมีพนสี
ื

Auditron Password

10 User สําหรับ Copy เท่านั น

คุณสมบ ัติเครืองในการสแกน (Local via USB Cable)

TWAIN OS

ความสามารถในการสแกนเอกสาร

คุณสมบ ัติของระบบควบคุมการใช้งาน
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