
 
 

 
    
 
 

 
 
 
 
 

Modułowa kopiarka o wysokiej wydajno ści 
dla małych i średnich grup roboczych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ADMINISTRATOR BIURA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z pomocą Aficio™220/270 szybko zobaczysz światełko na końcu tunelu 

jeśli chodzi o zarządzanie Twoimi dokumentami. Ta wysoko wydajna 

kopiarka/drukarka/faks weŜmie sprawy w swoje ręce i niesamowicie 

zwiększy wydajność w Twoim biurze. Najbardziej zaawansowana cyfrowa 

technologia i wszechstronna konstrukcja sprawia, Ŝe Aficio™220/270 

wytwarza kopie o niezmiennie wysokiej jakości z duŜą szybkością. ZaleŜnie 

od Twoich wymagań, moŜesz dodać wydajny faks G3, Drukarkę 22/27 

str./min. Jest to wielofunkcyjne rozwiązanie dla Twojego biura. Powierz 

wszystkie czasochłonne zadania administracyjne swojej Aficio™220/270. 

Zarządzanie twoim papierem będzie teraz pod kontrolą, bez straty czasu. 

 



 

Wyjątkowa funkcjonalno ść 
 

Aficio™220/270 jest wszechstronn ą 

kopiark ą od dawna poszukiwan ą. 

Kopiuj ąc z szybko ścia 22/27 stron na 

minut ę, urządzenie to nigdy nie 

zawiedzie i dostarczy wysokiej 

jako ści wydruk na Ŝądanie. Szeroka 

gama opcji zwi ększy wydajno ść i 

moŜliwo ści wyka ńczania 

dokumentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezmiennie najwy Ŝsza jako ść 

NiezaleŜnie od tego jak bardzo się 

śpieszysz, cały czas potrzebujesz 

dokumentów najwyŜszej jakości. 

Aficio™220/270 niezmiennie wytwarza 

nieskazitelne czarno-białe wydruki. 

Dzięki rozdzielczości 600 dpi, 

skanowaniu w 256 odcieniach szarości i 

najdrobniejszym cząstkom tonera, kopie 

wychodzą zawsze czyste i wyraźne. 

Trzy tryby kopiowania – Foto, 

Foto/Tekst i Tekst – gwarantują 

najwyŜszą jakość reprodukcji z niemal 

wszystkich rodzajów oryginałów, takŜe 

ze zdjęciami. W przypadku 

wykonywania kilku kompletów, proces 

„jedno skanowanie – wiele kopii” 

gwarantuje, Ŝe kaŜda kopia zachowuje 

jakość oryginału. 

 

Pracuj ąc po godzinach 

Oprócz imponującego czasu uzyskania 

pierwszej kopii 4,9 sekundy i szybkości 

kopiowania 22/27 stron na minutę, 

Aficio™220/270 oferuje takŜe całą 

gamę wszechstronnych funkcji. Jako 

cyfrowa kopiarka Aficio™220/270 

korzysta z automatycznego obrotu 

obrazu. Proces ten gwarantuje cyfrowe 

ułoŜenie obrazu oryginału zgodnie z 

ułoŜeniem papieru w kasecie, co 

oszczędza Ci nerwów z powodu złych 

kopii. Dzięki standardowej pojemności 

pamięci 20 MB moŜesz korzystać z 

funkcji elektronicznego sortowania bez 

konieczności dodawania 

mechanicznego sortera. Nie musisz juŜ 

marnować czasu na ręczne sortowanie. 

MoŜesz jeszcze bardziej zwiększyć 

 

 

Swoją wydajność poprzez 

zainstalowanie kompletu wygodnych 

opcji do Aficio™220/270. Podajnik 

dokumentów na 50 arkuszy podaje 

róŜne formaty (A5 - A3) i gramatury 

papieru (40 – 128 g/m2), podczas gdy 

finisher na 1.000 arkuszy pozwoli Ci 

stworzyć duŜo kompletów zszytych w 

jednym miejscu. MoŜesz takŜe wybrać 

opcję zespołu sortowania z 

przesunięciem, który układa Twoje 

dokumenty w wygodne komplety lub 

dodać tacę, aby oddzielić faksy i kopie. 

Co więcej zespół kopiowania 

dwustronnego ułatwia częste, acz 

zazwyczaj skomplikowane zadanie 

kopiowania dwustronnego, które 

znakomicie oszczędza papier. 

 

Elastyczna osobowo ść 

Długa kaseta na papier w 

Aficio™220/270 to dodatkowe 

moŜliwości w przetwarzaniu 

dokumentów. MoŜe podawać róŜne 

nośniki, jak koperty, folie OHP i gruby 

papier o gramaturze do 157 g/m2, i 

naprawdę zwiększyć moŜliwości 

kopiowania. Podajnik ręczny takŜe 

moŜe podawać papier o tej gramaturze. 

By profesjonalnie wykończyć swój 

dokument moŜesz wybrać funkcje 

stempla i/lub przekładki folii lub okładki. 

Dodasz swoim dokumentom 

profesjonalny wygląd. 

 



 

 
 

Odpowiedzialno ść za potrzeby kopiowania 
 

Aficio™220/270, nowe, 

ekscytuj ące rozwi ązanie 

zarządzania papierem mo Ŝe zdjąć 

cięŜar z Twoich barków. 

Podstawowa funkcja – kopiarka – 

moŜe być wzbogacona o trzy 

dodatkowe moduły, zawieraj ące 

funkcje faksu, drukarki i skanera. 

Maksymalna wydajno ść 

kompaktowego urz ądzenia.  

 śycie w biurze b ędzie prostsze!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepszy z najlepszych 

Nie ma takiego zadania, jakiego 

Aficio™220/270 nie moŜe wypełnić. W 

pełnej konfiguracji kopiuje, drukuje, 

skanuje i wysyła i odbiera faksy szybko i 

z najwyŜszą jakością. Jakiekolwiek są 

Twoje profesjonalne wymagania, 

modułowa Aficio™220/270 spełni je 

zajmując się dokumentami z uwagą i 

dokładnością. Po co marnować czas, 

pieniądze i powierzchnię biurową na 

osobne urządzenia, podczas gdy 

Aficio™220/270 to przystępne i 

wygodne w uŜyciu rozwiązanie?  

 

Cichy i wydajny 

Aficio™220/270 zajmuje wyjątkowo 

mało miejsca i prawie nie czyni hałasu, 

jak na takie wydajne i wielofunkcyjne 

urządzenie. Mając wszystkie konieczne 

funkcje zarządzania papierem 

spakowane w jednym kompaktowym 

urządzeniu, juŜ nie trzeba będzie 

zajmować innych maszyn. To pozwala 

utrzymywać Twoje biuro w porządku i 

bez przestojów.  

 

Łatwy we współpracy 

Aficio™220/270 to nie tylko 

zaawansowane funkcje w kompaktowej 

obudowie, to takŜe łatwość obsługi i 

konserwacji. Kopiarka wyposaŜona jest 

w wygodny panel operatorski, 

częściowo dotykowy, co czyni ją łatwą w 

obsłudze i programowaniu nawet 

najtrudniejszych zadań. Najczęściej 

wykorzystywane funkcje (sortowanie, 

drukowanie dwustronne) umieszczone 

są na wyświetlaczu. By upewnić się, Ŝe 

wszystkie waŜne funkcje zostały 

wybrane wystarczy przycisnąć jeden 

przycisk. Co więcej, Aficio™220/270 nie 

wymaga duŜych konserwacji. Wymiana 

materiałów eksploatacyjnych to prosta 

operacja, po której szybko powrócisz do 

wykonywanej pracy. Ponadto, dzięki 

krótkiej drodze papieru, moŜliwość 

wystąpienia zacięcia papieru jest prawie 

zerowa. Jeśli jednak się zdarzy, 

usunięcie papieru zajmie tylko chwilkę. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Profesjonalne drukowanie w sieci 
 

MoŜesz liczy ć na Aficio™220/270 – 

świetnie poradzi sobie z rosn ącymi 

potrzebami stale rozwijaj ącego si ę 

biura. Wystarczy doda ć opcjonalny 

kontroler drukarki ze standardow ą 

pamięcią 16 MB (któr ą moŜesz 

zwiększyć do 80 MB), by zmieni ć tą 

wysokiej jako ści, modułow ą kopiark ę 

w wydajn ą, pełn ą funkcji drukark ę 

biurow ą. Nie trzeba b ędzie 

inwestowa ć w osobn ą drukark ę 

sieciow ą, przez co oszcz ędzone 

zostan ą pieni ądze i powierzchnia. 

Ponadto funkcje wyka ńczania 

dokumentów w Aficio™220/270 

znacznie poprawi ą wygl ąd Twoich 

dokumentów i zwi ększą wydajno ść! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspaniała jako ść druku 

By spełnić wymagania dzisiejszego 

druku, Aficio™220/270 wykorzystuje 

PCL 6 jako standardowy język drukarki i 

Postscript Level3 jako opcjonalny. 

Dzięki wspaniałej rozdzielczości 600 

dpi, skanowaniu o 256 odcieniach 

szarości i najmniejszym cząstkom 

tonera, Aficio™220/270 pozwala 

tworzyć najbardziej profesjonalnie 

wyglądające dokumenty. 

 

Wysoka wydajno ść 

Dotrzymywanie terminów jeszcze nigdy 

nie było tak łatwe! Dzięki szybkiemu 

mechanizmowi drukującemu i 

procesorowi, moduł drukarki w 

Aficio™220/270 gwarantuje imponujący 

czas uzyskania pierwszego wydruku 4,9 

sekundy i kontynuacje pracy z 

szybkością 22/27 wydruków na minutę. 

Moduł drukarki korzysta z pojemności 

papieru kopiarki, czyli z dwóch 

standardowych kaset po 50 arkuszy 

kaŜda, których pojemność moŜna 

maksymalnie zwiększyć do 3100 

arkuszy. Gdy w wyznaczonej kasecie 

zabraknie papieru, funkcja 

automatycznej zmiany kaset i funkcja 

obracania obrazu pozwolą kontynuować 

pracę bez przerw poprzez przełączenia 

na kasetę zawierającą papier tego 

samego formatu i orientacji. 

 

Profesjonalna obróbka dokumentów 

Tworzenie profesjonalnie wyglądających 

dokumentów jest bardzo waŜne w 

dzisiejszych wymagających biurach. 

Dzięki całej gamie dodatkowych funkcji, 

takich jak drukowanie dwustronne i 

składanie, drukarka Aficio™220/270 

moŜe wykonywać nawet najtrudniejsze 

zadanie, z największą łatwością. 

Drukowanie próbne umoŜliwi Ci 

stworzenie pierwszego kompletu z 

wielu, by zweryfikować efekt przed 

wykonaniem całej pracy. Co więcej, 

sortowania z przesunięciem i przekładki 

folii pomogą Ci posortować wydruki w 

wygodny, łatwy i praktyczny sposób. 

Aficio™220/270 to kompletne 

rozwiązania w zakresie zarządzania 

dokumentami. 

 

Kopiowanie on-line 

Zamiast drukować dokument na lokalnej 

drukarce, spacerować do kopiarki i 

kopiować potrzebną ilość kompletów do 

dalszej dystrybucji, moduł drukarki 

Aficio™220/270  pozwala zmienić 

drukowanie w kopiowanie on-line. 

Wysyłasz swój dokument prosto do 

Aficio™220/270, która drukuje, nawet 

dwustronnie, sortuje i zszywa go tyle 

razy, ile wymagasz. Gotowe do 

dystrybucji. Optymalna jakość 

dokumentu jest gwarantowana, jako, Ŝe 

kaŜdy komplet jest oryginałem. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             COPY.COM.PL  
             Al. Słowackiego 5 
             30-037 Kraków 
             (012) 633 39 32  
              copy@copy.com.pl 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (KOPIARKA)  

Konfiguracja desktop 
Rozdzielczo ść 600 dpi 
Oryginały ksiąŜki, arkusze (maksymalnie A3) 
Format kopii maksymalny A3 (297 x 420 mm) 
 minimalny A6 (105 x 148 mm) 
Liczba kopii maksymalnie 99 
Czas rozgrzewania mniej niŜ 45 sekund 
Czas uzyskania 
pierwszej kopii 

4,9 sekundy (A4) 

Prędko ść 
kopiowania 

22 kopie na minutę 

Zoom od 25 do 400%, co 1% 
Sortowanie elektroniczne, z obrotem, z 

przesunięciem 
Pojemno ść papieru  2x500 arkuszy 
 maks. 3100 arkuszy 
Gramatura papieru 
na kopie 

60 - 105 g/m2 (kaseta 1) 

 60 - 157 g/m2 - (kaseta 2) 
 60 - 157 g/m2 (podajnik ręczny) 
Pobór mocy Maksymalnie 1,44 kW (cały system) 
Wymiary 550 x 580 x 710 mm 
CięŜar 62 kg 

DRUKARKA LASEROWA  

Procesor 
NEC VR4310, 166 Mhz, 64-bit typu 
RISC 

Pamięć 
16-80 MB (+HDD 1,6 GB lub więcej, 
jako opcja) 

Szybko ść 
drukowania 22 strony na minutę 

Rozdzielczo ść 600dpi 

Język PCL5e, PCL6, PS3 (opcja) 

Interfejs 
standardowy: złącze równoległe 
IEEE1284 (ECP) 

 Karta sieciowa Ethernet 10/100 BaseT 

Faks G3, 33,6 Kbps 

Zgodno ść ITU-T G3 i G4 

Szybko ść modemu 33,6 Kbps 

Szybko ść skanowania 0,81 s, 45 stron A4 na minutę 

Pamięć  2MB, opcjonalnie +32 MB 


