
Urządzenia wielofunkcyjne
Seria KX-MB2000

Drukarka Kopiarka Skaner Faks Sieć

KX-MB2030PDW KX-MB2025PDW KX-MB2010PDB KX-MB2000PDB

Duża szybkość
druku laserowego
24 str./min (A4)

Możliwość 
skanowania
w kolorze

Obsługa 
identyfikacji 
dzwoniącego 
Caller ID*1*2

Szybkość 
modemu 
33,6 kb/s*1

Skanowanie na 
serwer FTP / do 
foldera SMB (PDF, 
JPEG lub TIFF)*3

*1 Niedostępne w KX-MB2010PDB oraz KX-MB2000PDB
*2 Wymagane zamówienie usługi u operatora telekomunikacyjnego.
*3 Niedostępne w KX-MB2025PDW

KX-MB2030PDW
KX-MB2025PDW
KX-MB2010PDB
KX-MB2000PDB

Pamięć 
dokumentów 
o pojemności 
3,5 MB*1



Kompaktowe i eleganckie
wielofunkcyjne 
urządzenia A4 

Easy Print Utility
Łączenie i drukowanie danych

Oprogramowanie Easy Print Utility jest 
zintegrowanym narzędziem kontroli wydruku,
które umożliwia łączenie i drukowanie plików
utworzonych za pomocą różnych aplikacji, 
takich jak Microsoft Word oraz Excel.
Przed wydrukiem można sprawdzić ostateczny 
obraz na ekranie komputera lub zmodyfikować 
jego konfigurację, zmieniając kolejność stron lub 
rozmieszczając je w układzie od 2-na-1 aż do 
16-na-1. Przed wydrukiem można również dodać
do dokumentów nagłówek, stopkę lub znak wodny.
Po zakończeniu edycji układu można zapisać jej 
rezultat w postaci pliku PDF. Możliwości te znacznie
zmniejszają liczbę wydruków próbnych oraz pomyłek.

*1 Niedostępne w KX-MB2010PDB oraz KX-MB2000PDB.
*2 Niedostępne w KX-MB2025PDW.

*1 Niedostępne w KX-MB2025PDW.

Wygodne funcje kopiowania
Rozbudowana edycja układu kopiowania

Łączenie wydruków i edycja układu

Dane z Worda Dane z Excela

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

Sieć*1 lub USB

Dwustronny
dokument

ISzybkie kopiowanie identyfikatorów
Umożliwia kolejne skopiowanie obu stron
jednego lub więcej dowodów osobistych lub
wizytówek, a następnie wydrukowanie ich na 
jednej stronie arkusza w układzie 2-na-1, 
4-na-1 lub 8-na-1. Zmniejsza to zużycie papieru
oraz upraszcza zarządzanie dokumentami.

IPowtarzanie obrazu
Umożliwia skopiowanie pojedynczego 
oryginału oraz wielokrotne wydrukowanie 
go na pojedynczym arkuszu w układzie 
2-na-1, 4-na-1 lub 8-na-1. Ułatwia to 
tworzenie dokumentów, takich jak 
identyfikatory lub bilety.

Wydruk

Front dokumentu

Tył dokumentu

Front identyfikatora

8 na 1

8 na 1

Kompaktowe, wielofunkcyjne urządzenia Panasonic z serii KX-MB2000 są doskonałym wyborem dla 

małych firm i wszystkich biur prowadzonych w domu. Są one wyposażone w szybką (24 str./min) 

drukarkę laserową, rozbudowane funkcje kopiowania, kolorowy skaner o wysokiej rozdzielczości do 

9600 dpi (interpolowana), faks Super G3 33,6 kb/s*1, oraz standardową obsługę sieci*2. Są one 
również wyposażone w oprogramowanie Easy Print Utility, które zawiera funkcje kontroli drukowanego 

obrazu, ułatwiające tworzenie zaawansowanych dokumentów. Kompaktowe obudowy urządzeń 

z serii KX-MB2000 zawierają pełny zestaw funkcji niezbędnych do prowadzenia Twojego biura.



*1 Niedostępne w KX-MB2025PDW, KX-MB2010PDB oraz KX-MB2000PDB.
*2 Tylko połączenie za pośrednictwem sieci LAN.

*1 Niedostępne w KX-MB2025PDW. KX-MB2025PDW może korzystać z funkcji kolowego skanera za pośrednictwem połączenia USB.

*1 Niedostępne 
    w KX-MB2025PDW.

Łatwe skanowanie

Dokumenty można łatwo skanować w kolorze do komputera.
Skanowane dane mogą być również przesyłane w odpowiednim 
formacie do dołączonego oprogramowania OCR zainstalowanego 
na komputerze, co umożliwia ich łatwą konwersję na edytowalny
tekst bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji. 
Zeskanowane dane mogą zostać również zapisane 
w sieciowym folderze Windows lub na serwerze FTP 
bez korzystania z komputera, a następnie zostać wysłane 
za pośrednictwem poczty e-mail.

PDF / TIFF /
JPEG

Sieć

Przeglądarka www
(tylko połączenie za 

pośrednictwem sieci LAN)

Sieć

Sieć lub USB

e-mail

Redukcja zbędnych wydruków

Można uprzednio przejrzeć odebrane faksy na ekranie 
komputera PC, a następnie zdecydować, czy chce się je
wydrukować, zapisać na twardym dysku komputera, czy też 
skasować. Możliwość wcześniejszego przeglądania 
minimalizuje ilość niepotrzebnych wydruków.

Konfiguracja przez stronę www
Łatwe zarządzanie urządzeniem

Status urządzenia oraz ilość
toneru można sprawdzić za
pośrednictwem przeglądarki
www, a konfigurację
parametrów można zmienić
bezpośrednio z komputera.

Uniwersalna konstrukcja
Łatwość obsługi dla każdego

IOdchylany panel sterujący
Panel sterujący jest ergonomicznie odchylany,
ułatwiając obsługę na stojąco i na siedząco.

IDostęp z przodu do wnętrza urządzenia
Wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz 
uzupełnianie papieru są realizowane z przodu
urządzenia, co ułatwia konserwację oraz 
zapewnia obsługę w wygodnej pozycji.

Serwer FTP

Sieciowy folder PC

Powiadomienie o odebraniu
faksu jest przesyłane 
do komputera.

1

Faksy są przeglądane na ekranie komputera. 
co umożliwia usunięcie zbędnych wiadomości.

2

Funkcja kolorowego skanera sieciowego*1

Funkcja podglądu przychodzących faksów w przeglądarce www*1, 2

*1

Wydruk
lub

usunięcie

3



0M0912SD-KX-MB2000PD-SERIES
Te produkty zostały zaprojektowane w sposób ograniczający wykorzystanie niebezpiecznych substancji chemicznych.

Linia produktów

Automatyczny podajnik dokumentów

Kopiowanie

Drukowanie

Skanowanie

Faksowanie

Komunikacja sieciowa

Model

Dane techniczne

Ogólne

Proces wydruku

Obsługiwane formaty papieru

Pojemność kasety na papier

Automatyczny podajnik dokumentów 

Wyświetlacz LCD

Obsługiwane systemy operacyjne

Pojemność pamięci

Drukarka

Szybkość drukowania

Rozdzielczość drukowania

Emulacja

Kopiarka

Szybkość kopiowania*2

Rozdzielczość kopiowania

Wielokrotne kopiowania

Skalowanie

Funkcje kopiowania

Skaner

Skanowanie monochromatyczne/kolorowe

Rozdzielczość skanowania

Funkcje skanowania

Faks

Kompatybilność

Pojemność pamięci

Książka telefoniczna

Wybieranie jednoprzyciskowe

Przełączanie telefon/faks

Interfejs

Lokalny

Sieciowy

Wymiary/Masa

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

Masa

Laserowa

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

250 arkuszy + 1 arkusz z podajnika manualnego

 

16 znaków / 2 linie

Microsoft® Windows® 2000 / XP / Windows Vista®

32 MB

Do 24 str./min

600 x 600 dpi

GDI

Do 24 kopii/min

Do 600 x 600 dpi 

Do 99 kopii

25 % - 400 % (z krokiem co 1%)

Szybkie kopiowanie identyfikatorów, N-na-1, Rozdzielanie N-na-1, Plakat, Powtarzanie obrazu

Tak / Tak

Do 600 x 1200 dpi (optyczna)

Do 9600 x 9600 dpi (interpolowana)

  

USB 2.0 Hi-Speed

 

Skanowanie do PC / na e-mail / FTP / SMB

10 Base-T/100 Base-TX Ethernet

Skanowanie do PC (tylko przez USB)

Super G3 33,6 kb/s

3,5 MB

100 + 6 stacji

6 stacji

Tak

Skanowanie do PC / na e-mail / FTP / SMB

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

10 Base-T/100 Base-TX Ethernet

Microsoft®, Windows® oraz Windows Vista® są znakami handlowymi
Microsoft Corporation zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

*1 Tylko z podajnika manualnego
*2 Ciągłe kopiowanie pojedynczego oryginału.

KX-MB2030PDW KX-MB2025PDW KX-MB2010PDB KX-MB2000PDB

KX-MB2030PDW (Białe) KX-MB2025PDW (Białe) KX-MB2010PDB (Czarne) KX-MB2000PDB (Czarne)

KX-FAT411X
(2000 stron, zgodnie z ISO/IEC 19752)

KX-FAD412X
(6000 stron)

Tak (20 arkuszy) Nie

420 mm x 432 mm x 255 mm

Około 11 kg

Nie

Kaseta z tonerem

Moduł bębna światłoczułego

420 mm x 432 mm x 305 mm

Około 12 kg


