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Kompaktowe, wydajne, czarno-białe
urządzenia wielofunkcyjne A4
Urządzenia MP 301SPF/MP 301SP to szybkie, czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne A4 w
kompaktowej obudowie. Oferują zaawansowane funkcje drukowania, kopiowania, skanowania
oraz funkcję faksu, które są łatwo dostępne poprzez duży 4,3-calowy kolorowy panel
dotykowy. Te innowacyjne urządzenia mogą z łatwością zastąpić kilka urządzeń z
pojedynczymi funkcjami i usprawnić przepływ Twoich dokumentów. Ich niewielkie rozmiary
oszczędzają cenną przestrzeń biurową. Kontroler najnowszej generacji (GWNX) firmy
Nashuatec daje doskonałe możliwości zarządzania urządzeniem.

Wysoka wydajność
Z szybkim drukowaniem, kopiowaniem i skanowaniem, nie musisz już
czekać na wydruk. Aby przyspieszyć pracę jeszcze bardziej, możesz
tworzyć własne ustawienia i skróty dla złożonych operacji. Masz również
możliwość drukowania z karty SD lub USB.

Proste w obsłudze
Z uchylnym 4,3-calowym panelem dotykowym, urządzenia MP 301SPF/
MP 301SP są bardzo łatwe w obsłudze. Możesz dostosować ekran
główny tak, aby pokazywał tylko te ikony, których potrzebujesz. Możesz
również umieścić logo firmy na ekranie. Ponadto masz pełen dostęp do
urządzenia od przodu, co w znaczny sposób ułatwia jego obsługę i
konserwację.

Kompaktowa obudowa
Urządzenia MP 301SPF/MP 301SP mają mniejszą obudowę niż inne
urządzenia wielofunkcyjne dostępne w tej klasie. Ich prosta i
nowoczesna obudowa świetnie wygląda w każdym środowisku
biurowym, a dwukolorowa obudowa tych urządzeń sprzyja intuicyjnej
obsłudze.

Wszystko w jednym
Kontroler najnowszej generacji (GWNX)
Urządzenia MP 301SPF MP/301SP zostały wyposażone w kontroler
najnowszej generacji, dzięki czemu jeszcze efektywniej współpracują z
użytkownikami poprawiając dostęp do informacji. Inteligentne funkcje
obiegu dokumentów umożliwiają dostosowanie panela operatorskiego,
przeglądanie i drukowanie bezpośrednio z internetu.

Niski koszt posiadania (TCO)
Minimalizacja kosztów, jak również Twojego wpływu na środowisko jest
możliwa dzięki dostępnym funkcjom oszczędzania energii, które
zmniejszają zużycie energii elektrycznej. Unikalny wskaźnik daje
natychmiastowy przegląd korzystania z urządzenia każdego miesiąca,
tygodnia lub nawet codziennie, aby zmniejszyć całkowity koszt
posiadania (TCO).

Wysokie bezpieczeństwo
Standardowe funkcje bezpieczeństwa obejmujące wydruk bezpieczny,
druk z zatrzymaniem, wbudowany znak wodny, autoryzację LDAP,
nadpisywanie dysku twardego oraz opcje szyfrowania dysku twardego,
zostały zastosowane wszystko po to, by spełniać wymogi
bezpieczeństwa w Twojej firmie.

Przyjazne dla środowiska
W firmie Nashuatec pomagamy zmniejszać Twój wpływ na środowisko.
Urządzenia MP 301SPF/MP 301SP wyposażone są w takie funkcje jak,
tryb uśpienia, dwustronne
drukowanie i funkcję faksu bez papieru. Średnie zużycie energii (1,5
kW / h) jest niższe niż w jakichkolwiek innych urządzeniach
wielofunkcyjnych drukujących z prędkością 30 stron na minutę.
Wskaźnik Eco wyświetla informacje, które pomogą Ci zmniejszyć
zużycie papieru.

MP 301SP/MP 301SPF
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OBSŁUGIWANY PAPIER

OGÓLNE
Czas nagrzewania:

23 sekund

Pierwszy wydruk:

6 sekund

Zalecany rozmiar papieru:

Standardowa/e kaseta/y na papier: A4,
A5
Taca ręczna: A4, A6

Prędkość druku ciągłego:

30 stron na minutę

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

476 x 450 x 451 mm

Waga:

26 kg

Pojemność wejściowa papieru:

Maksymalnie: 1 350 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru:

Źródło zasilania:

Standardowo: 250 arkuszy

220 - 240 V, 50/60 Hz

Gramatura papieru:

Standardowe kasety na papier: 60 - 90
g/m²
Taca ręczna: 60 - 157 g/m²
Dupleks: 64 - 90 g/m²

Proces kopiowania:

Skanowanie wiązką lasera i druk
elektrofotograficzny

ŚRODOWISKO

Kopiowanie wielokrotne:

Do 99 kopii

Rozdzielczość:

600 dpi

Zoom:

Od 25% do 400% co 1%

KOPIARKA

Pobór mocy:

DRUKARKA
RAM:

Maksymalnie: 1 024 MB

Dysk twardy (Opcja):

Maksymalnie: 128 GB

Język drukarki:

Standardowo: PCL5e, PCL6, XPS,
Adobe® PostScript® 3™

Interfejs:

Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa
10 base-T/100 base-TX
Opcja: dwukierunkowy 1284,
bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet

Protokół sieciowy:

TCP/IP, IPX/SPX (Opcja)

Środowiska Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

Systemy operacyjne Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.2 lub
nowszy

Środowiska UNIX:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Środowiska Novell® Netware®:

v6.5

Środowiska SAP® R/3®:

SAP® R/3 3.x® lub nowszy

Maksymalnie: 1,1 kW
Moc robocza: 450 W
Tryb gotowości: 83,5 W
tryb uśpienia: 3,1 W
Współczynnik TEC (typowy pobór
energii elektrycznej): 1 535 W/h

OPCJE
Pokrywa, ARDF, 2 x 500-arkuszowa kaseta na papier, Dysk twardy,
Dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b),
Bluetooth, Gigabit Ethernet, Karta VM, Netware, Pictbridge, Moduł
Browsera, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, Konwerter formatów
pliku, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Opcja faksu

Czas nagrzewania: 30 sekund z trybu wyłączenia i 10 sekund z
trybu uśpienia.
Można dołączyć dwie opcjonalne kasety na papier na 500 arkuszy.
W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Nashuatec.

SKANER
Prędkość skanowania:

Pełnokolorowe: Maksymalnie 30
oryginałów na minutę
Czarno-białe: Maksymalnie 30
oryginałów na minutę

Rozdzielczość skanowania:

Standardowo: 100 - 600 dpi

Format pliku:

Pojedyncza strona TIFF, Pojedyncza
strona JPEG, Pojedyncza strona PDF,
Pojedyncza strona Wysoka kompresja
PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka
stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron
Wysoka kompresja PDF, Kilka stron
PDF-A

Skanowanie do:

E-mail: SMTP, TCP/IP
Folderu: SMB, FTP, NCP (Opcja)

Certyfikat ISO9001, certyfikat
ISO14001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.

FAKS
Sieć:

PSTN, PBX

Kompatybilność:

ITU-T (CCITT) G3

Prędkość modemu:

Maksymalnie: 33,6 Kbps

Prędkość skanowania:

2,4 sekund

Pojemność pamięci:

4 MB

Podtrzymanie pamięci:

Tak
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