
Drukarki wielofunkcyjne mają niewielkie rozmiary i są wygodne w użyciu, ale ich 
funkcje i możliwości są często ograniczone. Rozwiązania wielofunkcyjne firmy Contex 
umożliwiają dodanie skanera Contex do dowolnej drukarki wielkoformatowej, dzięki 
czemu powstaje urządzenie wielofunkcyjne zapewniające zaawansowane funkcje, 
lepszą jakość obrazu i niezrównaną wszechstronność.

Dołącz skaner Contex do dowolnej drukarki, aby 
uzyskać zaawansowane, wszechstronne rozwiązanie 
wielofunkcyjne zapewniające wysoką jakość

SD4400 MFP

XD2400 MFP

SD3600 MFP

HD ULTRA MFP
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Jeśli Twoja firma szuka oszczędności, prawdopodobnie 
zakupy nowego sprzętu nie są zbyt dobrze widziane i dąży 
się do lepszego wykorzystania posiadanych już urządzeń. 
Oznacza to, że wbudowane urządzenia wielofunkcyjne nie 
są dziś najlepszym rozwiązaniem. Są one kosztowne i często 
ich możliwości, jakość i zakres zastosowania są ograniczone. 
Kupując takie urządzenie, trzeba także dużo zapłacić za 
funkcję drukarki, którą firma być może już posiada.

Za pomocą rozwiązania wielofunkcyjnego firmy Contex można 
przemienić dowolną nową lub używaną drukarkę w kopiarkę, 
oszczędzając miejsce bez poświęcania wydajności 
i wszechstronności. Oferujemy rozwiązania wielofunkcyjne do 
wszelkich zastosowań — od okazjonalnego, bezpośredniego 
kopiowania, drukowania i skanowania w biurze po usługi 
masowe obsługiwane przez operatora w działach reprografii, 
punktach kserograficznych i świadczących usługi skanowania. 

Duże możliwości, niewielkie wymiary
Rozwiązanie wielofunkcyjne firmy Contex umożliwia intuicyjne, 
zaawansowane, bezpośrednie skanowanie i kopiowanie, nie 
zajmując więcej miejsca niż dotychczas używana drukarka. 
Zapewnia znakomitą jakość obrazu oraz podgląd w czasie 
rzeczywistym ulepszeń i automatycznego oczyszczania 
wyblakłych, zabrudzonych, przyciemnionych dokumentów.

Obsługa łatwa dla każdego pracownika biurowego
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi dotykowemu, szablonom 
automatycznego nadawania nazw i wygodnym ustawieniom 
wstępnym nasze rozwiązania wielofunkcyjne są łatwe 
w obsłudze i nie wymagają specjalnych szkoleń. Wbudowana 
możliwość współpracy w grupie umożliwia wysyłanie obrazów 
pocztą e-mail, skanowanie do folderu i udostępnianie skanera 
innym osobom w sieci LAN.

Potęga wydajności
Rozwiązanie wielofunkcyjne firmy Contex umożliwia szybką 
pracę dzięki jednoczesnemu drukowaniu/kopiowaniu 
podczas skanowania, skanowaniu grupowemu, dużej 
szybkości skanowania, dystrybucji kopiowania i skanowania 
do wielu drukarek. Zapewni także usprawnienie etapów 
pracy dzięki przyciskom One-Touch i udostępnianiu w sieci. 
Aby zwiększyć swoją elastyczność w pracy, można zamieniać 
się drukarkami, korzystać z różnych formatów plików oraz 
skanować, kopiować i drukować dowolne dokumenty. 
Urządzenie jest nawet wyposażone w inteligentną funkcję 
rozliczania, która ułatwia kontrolowanie płatnych usług.

2 RODZAJE ROZWIĄZAŃ
Nasze dwa rodzaje rozwiązań wielofunkcyjnych umożliwiają 
znalezienie konfiguracji, która będzie doskonale pasować do 
danej sytuacji.

Rozwiązanie wielofunkcyjne:  
wystarczy dodać drukarkę
Urządzenie obejmujące skaner/oprogramowanie/ekran 
dotykowy/stojak można podłączyć do dowolnej drukarki, 
uzyskując oszczędność miejsca, dostęp do większej liczby 
formatów i możliwość udostępniania swojego skanera w sieci. 
Komplet obejmuje skaner, oprogramowanie wielofunkcyjne 
Nextimage, ekran dotykowy i wysoki stojak. Dostępne są do 
wyboru rozwiązania XD2490, SD3615, SD4420 (24”, 36”, 
44”) do przetwarzania rysunków technicznych, odwzorowań 
i map lub HD Ultra Office 3630, zapewniające wyśmienitą 
jakość obrazu nawet przy skanowaniu grubych, delikatnych 
i pozaginanych dokumentów.

Zestaw wielofunkcyjny: wybierz swój skaner
Kompletne rozwiązanie obejmujące oprogramowanie, 
ekran dotykowy i stojak do wybranego skanera. Zapewnia 
wszechstronność, jakość obrazu, większą wydajność 
skanowania, wszelkie funkcje obróbki obrazu oraz bardzo wydajny 
system archiwizacji i kopiowania/drukowania. Oferta obejmuje 
wysoki stojak Contex, oprogramowanie Nextimage Repro 
zapewniające szerokie możliwości przetwarzania obrazów oraz 
ekran dotykowy Contex. Kompatybilne z urządzeniami XD2490, 
SD3600, SD4400 i skanerami HD Ultra.

Inteligentny sposób na wielofunkcyjność

    Przepływ pracy w obróbce dokumentów masowych

Klient LUB ukończony projekt

Dokumenty

Skaner 
podłączony 

do sieci 
LAN

z Nextimage 

CD / DVD / HDD / KLUCZ USB

Online / chmura / FTPObsługa wielu drukarek

z Nextimage 

ARCHIWUMKOPIA



   Przepływ pracy na użytek biurowy
Oprogramowanie do poprawy jakości obrazów 
Contex Nextimage
Nextimage MFP Nextimage Repro
(dostępne w rozwiązaniach  (dostępne w zestawach wielofunkcyjnych) 
wielofunkcyjnych) 
Tryb ekranu dotykowego Tryb ekranu dotykowego
Podstawowe funkcje skanowania Pełne funkcje skanowania
Skanowanie grupowe Skanowanie grupowe
	 	 	 Wielostronicowe	pliki	PDF,	pliki	TIF
   Rozliczenia, kontrola skanów
Formaty	plików:	TIF,	JPG,	PDF	 	TIF,	JPG,	PDF,	DWF,	CALS,	BMP,	JPEG-2000(JP2),	

rozszerzony	JPEG2000	(JPX),	TIF-G3,	TIF-G4,	inne
   Szablony automatycznego nadawania nazw
   Dostosowanie/edycja palety kolorów
Podstawowe funkcje kopiowania Pełne funkcje kopiowania
Obsługa jednej drukarki Obsługa nieograniczonej liczby drukarek
   Kopiowanie grupowe
Kalibracja koloru w cyklu  Kalibracja koloru w cyklu zamkniętym 
zamkniętym
	 	 	 Zarządzanie	kolorami	ICC
Podstawowa korekta obrazu Pełna korekta obrazu
   Automatyczny obrót
   Automatyczne wyrównanie/prostowanie
	 	 	 Filtr	wzmocnienia	ostrości/wygładzenia
Korekta poziomu czerni/bieli Korekta poziomu czerni/bieli
	 	 	 Korekta	poziomu	RGB
   Podgląd histogramu
   Narzędzie do pomiarów

Poświęć więcej czasu swoim projektom i klientom www.contex.com

Kopiuj, skanuj, drukuj 
lub udostępniaj dowolne 
dokumenty — grube, 
pozwijane, złożone, delikatne 
— uzyskując wyśmienitą 
jakość obrazu. Obsługa łatwa 
dla każdego pracownika 
biurowego. Obejmuje funkcje 
FlexFeed,	SnapSize	i	wiele	
innych.

Wykorzystaj lepiej swoje 
drukarki i inne urządzenia 
biurowe dzięki 44-calowemu 
kolorowemu skanerowi, 
intuicyjnemu ekranowi 
dotykowemu, działaniu „plug 
and play” i wielu prostym 
w obsłudze funkcjom 
ułatwiającym współpracę 
wszystkim w biurze.

Wybierz to rozwiązanie 
wielofunkcyjne oferowane 
w przystępnej cenie jako swoje 
narzędzie do codziennego 
kopiowania danych graficznych 
i dokumentów biurowych. 
Idealne	do	małych	biur	lub	
firm, dla których tradycyjne 
rozwiązania wielkoformatowe 
są zbyt drogie lub zbyt duże.

Zapewnij sobie 
pełnokolorowe, błyskawiczne 
skanowanie, kopiowanie, 
korzystanie z poczty 
elektronicznej i drukowanie 
na żądanie. Działanie „plug 
and play” i łatwe podłączanie 
umożliwiają lepsze 
wykorzystanie posiadanych 
już urządzeń.

HD Ultra 3630 MFPSD4420 MFPXD2490 MFP SD3615 MFP

URZĄDZENIA 
ZDALNE

Drukarka 2 MFP
Skaner  

i drukarka 1

Komputer Komputer

E-mail

Komputer

Komputer Serwer plików



O firmie Contex

Jako największy na 
świecie projektant 
i producent urządzeń do 
szerokoformatowej obróbki 
obrazu firma Contex 
jest liderem rynku dzięki 
innowacyjnej technologii 
i zaawansowanym 
rozwiązaniom w dziedzinie 
oprogramowania do 
skanowania i kopiowania. 
Sprzedawane w ponad 80 
krajach rozwiązania firmy 
Contex są znane w wielu 
branżach z niezawodności, 
wysokiej wydajności, 
doskonałej jakości obrazu 
i korzystnej ceny. 

Jako lider na rynku globalnym 
dążymy do zapewnienia 
naszym partnerom 
i klientom świetnej obsługi, 
produktów najwyższej 
jakości i korzystnej ceny.

Patrząc w przyszłość
Praca badawcza i rozwojowa 
oraz gotowość do spełniania 
potrzeb naszych klientów 
sprawiły, że firma Contex 
stała się liderem branży 
skanowania wielkoformatowego 
i w najbliższej przyszłości 
zamierza nadal poświęcać się 
tym działaniom i zajmować 
coraz ważniejszą pozycję 
na rynku. 
 
Wierzymy w naszą pracę oraz 
umiejętność nawiązywania 
silnych i trwałych relacji 
z klientami i partnerami.

Lista produktów

SERIA HDULTRA  

– najwyższa jakość obrazu. 
Zwiększ wydajność 
i uzyskaj najwyższą jakość 
obrazu. Dzięki najnowszym 
technologiom uniwersalne 
urządzenia z serii HD Ultra 
umożliwiają pracę na pełnych 
obrotach.

Branże

Jesteśmy świadomi, 
że wymagania różnią 
się w zależności od 
rodzajów dokumentów, 
więc dopilnowaliśmy, aby 
poszczególni klienci mogli 
znaleźć odpowiadającą 
im kombinację szybkości, 
rozdzielczości i łatwej obsługi 
w naszej ofercie rozwiązań, 
takich jak skanowanie do 
pliku, skanowanie do drukarki 
i opcje wielofunkcyjne. 
Rozwiązania Contex 
doskonale nadają się do 
przetwarzania rysunków 
CAD, planów, odwzorowań, 
map, plakatów, projektów 
graficznych oraz wielu innych 
rodzajów dokumentów. 

Dokumenty techniczne
•	 Administracja 
•	 Architektura	
•	 Inżynieria
•	 Budownictwo	
•	 Produkcja	
•	 Usługi	publiczne

Dokumenty GIS i mapy
•	 Inżynieria	lądowa	
•	 Miernictwo	
•	 	Zarządzanie	

nieruchomościami
•	 Zasoby	naturalne	
•	 Usługi	publiczne	
•	 Administracja

Dokumenty graficzne
•	 Grafika artystyczna
•	 Fotografia	
•	 Działalność	wydawnicza	
•	 Znaki

Wszystkie typy 
dokumentów
•	 Punkt kserograficzny 
•	 Reprografia	
•	 Drukowanie	i	inne	usługi

Inne dokumenty
Niezależnie od tego, czy 
chodzi o wzór ozdobny, 
dokument prawny czy inny 
specjalistyczny materiał, 
nasze rozwiązania zapewniają 
niezawodną obsługę i idealne 
reprodukcje.

Lokalizacje

Oddział na Europę,  
Bliski Wschód, Afrykę  
oraz Azję i kraje Pacyfiku

Contex A/S
2 Svanevang
DK-3450 Alleroed
Dania
Telefon: +45 4814 1122
Faks:	 +45	4814	0122
emea-ap@contex.com 

Contex Singapore Pte. Ltd.
5004	Ang	Mo	Kio	Ave.	5
#04-03	TECHplace	II
Singapore 569872 
Telefon: +65 68 538 135
Faks:		 +65	64	815	428
emea-ap@contex.com

Oddział na Amerykę Północną 
i Południową

Contex	Americas	Inc.
365 Herndon Parkway, Suite 105
Herndon, VA 20170
Stany Zjednoczone 
Numer bezpłatny (dla USA): 
 +877-226-6839
 (877-2-CONTEX)
Telefon: +1 (703) 964 9850
Faks:	 +1	(703)	547	3375
SalesAmericas@contex.com 

Oddział w Chinach

Contex A/S Shanghai
30G, No. 1 Ruijin Road (S.)
200023 Shanghai
Chiny
Telefon: +86 21 6422 2525
Faks:	 +86	21	5496	0724
info-china@contex.com

Oddział w Japonii

Contex Scanning  
Technology Japan A/S
1-10-2F	Nihonbashi	Kabuto-Cho,	
Chuo-Ku 103-0026 Tokyo
Japonia
Telefon: +81 3 3669 5515
Faks:	 +81	3	3669	5516
info-japan@contex.com

Siedziba główna

Contex A/S
2 Svanevang
DK-3450 Alleroed
Dania
Telefon: +45 4814 1122
Faks:	 +45	4814	0122
info@contex.com

www.contex.com

SERIA SD  

– najwyższa wydajność w biurze. 
Skanuj, kopiuj i udostępniaj 
szerokoformatowe mapy 
i rysunki za pomocą tego 
niezawodnego, łatwego 
w obsłudze skanera biurowego.

SERIA XD  

– przenośne urządzenia 
w przystępnej cenie. 
Solidna, lecz lekka konstrukcja 
sprawia, że urządzenia z serii 
XD, obsługujące dokumenty 
aż do formatu D lub A1, 
idealnie nadają się do pracy 
wymagającej częstej zmiany 
lokalizacji.

SERIA MFP  

– przemień drukarki w kopiarki.
Te rozwiązania typu „plug and 
play” oparte na technologii 
skanerów HD Ultra, SD lub 
XD zajmują niewiele miejsca 
i mają ekrany dotykowe 
oraz łatwe w obsłudze 
oprogramowanie.

NEXTIMAGE
Wielofunkcyjne 
oprogramowanie do 
obróbki szerokoformatowej 
Nextimage umożliwia 
kopiowanie, drukowanie, 
skanowanie i edytowanie 
obrazów oraz ich wysyłanie 
pocztą e-mail. Jeden łatwy 
w obsłudze interfejs tworzy 
doskonałe połączenie 
między skanerem, miejscem 
przechowywania plików, 
istniejącym oprogramowaniem 
i drukarkami.

Sterowniki ISIS i TWAIN
Sterownik	ISIS	firmy	
Contex umożliwia 
skanowanie dokumentów 
wielkoformatowych 
bezpośrednio do obiegu 
dokumentów elektronicznych 
lub systemu zarządzania treścią.

Sterownik	TWAIN	umożliwia	
importowanie obrazów 
do innych aplikacji, w tym 
do programów Adobe 
Photoshop,	Microsoft	Office,	
Autodesk	i	EDM.
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