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Univerzálne riešenie pre pracovné skupiny

MP 2001SP/MP 2501SP prinášajú nové možnosti pre pracovné skupiny malých a stredných firiem.
Tieto A3 multifunkčné zariadenia poskytujú produktívnu a ekonomickú tlač, kopírovanie a naviac
farebné skenovanie. Zariadenia môžu byť tiež integrované so softwérom ponúkajúcim všetko od
elektronických pracovných postupov až po vzdialenú správu. K ďaľším funkciám, ktoré nájdete pri
zariadeniach s vyššou rýchlosťou patrí prispôsobiteľný 4,3 palcový displej a voliteľný pevný disk.
Teraz aj malé a stredné podniky sa môžu tešiť na úsporu nákladov a procesov, z ktorých mali
prospech zatiaľ len veľké firmy.

Rýchle a produktívne

MP 2001SP/MP 2501SP Vám umožnia rýchlejšie urobiť viac práce. S
vytlačením prvej stránky za menej než 6 sekúnd máte zaručené rýchle
pracovné tempo. A s rýchlosťou tlače až 25 strán za minútu aj veľké dokumenty
nebudú problémom. Naviac farebné skenovanie s rýchlosťou až 50 obrázkov
za minútu výrazne rozširuje produktivitu digitálneho spracovania dokumentov.

Kompaktné a jednoduché použitie

Chytrý moderný dizajn maximalizuje efektivitu a použiteľnosť týchto zariadení.
4,3 palcový farebný dotykový displej umožňuje jedným dotykom prístup k
funkciám a umožňuje personalizovať Vaše pracovné postupy. Predný prístup
umožňuje odstrániť uviaznutia papiera a vzdialená správa zabezpečuje
bezporuchovú prevádzku. Priestorovo úsporná konštrukcia umožňuje
umiestniť multifunkčné systémy presne tam, kde sú potrebné.

Ekonomické a efektívne

MP 2001SP/MP 2501SP sú ekonomické vo všetkých smeroch. Majú
energeticky úspornejšiu prevádzku a ponúkajú ďalšie úsporné funkcie.
Predovšetkým obojstranná tlač je vhodná úspora papiera, taktiež tlačítko ID
Copy šetrí Váš čas a papier. Zaujímavým prínosom je ekologické počítadlo,
ktoré ukazuje jednotlivým užívateľom ako šetrný a úsporný je ich spôsob
využívania zariadenia.



Funkcie produktu

Farebný dotykový displej

4,3 palcový farebný dotykový displej umožňuje rýchly prístup ku kľúčovým
funkciám. Je sklopný, môžete si nastaviť vlastný výber ikon a dá sa
personalizovať Vašim logom. Displej môžete dokonca prisposobiť pre každého
užívateľa zvlásť. Z bočnej strany sú integrované sloty SD a USB umožňujúce
tlačiť priamo z vymeniteľných pamäťových ložísk.

Kontroler GWNX

Nový typ kontroleru GWNX prináša širokú paletu funkcií pre modely MP
2001SP/MP 2501SP. So zabudovanou podporou softvérových aplikácií na
serverovej báze Vám umožnia zefektívniť procesy a zlepšia správu zariadenia,
prípadne zvýšia produktivitu každého multifunkčného zariadenia na sieti.

Vylepšené funkcie s voliteľným HDD

Voliteľný pevný disk umožňuje v plnej miere použitie všetkých pokročilých
funkcií zariadenia. Používa sa napríklad na bezpečenú tlač, pre prispôsobenie
domovskej obrazovky každému užívateľovi, alebo na zobrazenie náhľadu
súborov pri tlači z pamäťových zariadení USB. Pre maximálne zabezpečenie
pevného disku je možné použiť moduly pre šifrovanie a bezpečný prepis dát.

Farebný skener

Farebný skener umožňuje výrazne zlepšiť prácu s dokumentmi pomocou
skenovania do e-mailu, do zložky, alebo na USB, prípadne vytvorením súboru
typu PDF-A vhodným pre archiváciu. Pre zrýchlenie práce je možné na displej
pridať ikonu aplikácie GlobalScan NX. Výhodná je funkcia náhľadu, pomocou
ktorej je možné skontrolovať, či boli dokumenty naskenované správne.



SOFTWARE

VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia:              20 sekúnd

Výstupný čas prvej kópie:            6 sekúnd

Kontinuálna výstupná rýchlosť:    20/25 strán za minútu

Pamäť:

Rozmery 587 x 460/558 mm( x H x V): x 568Š

Hmotnosť:                                    38/44 kg

Zdroj napájania:                           220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Viacstranové kopírovanie:

Rozlíšenie:                                   600 dpi

do 999 strán

Zoom:                                           od 25% do 400% v jednom kroku

TLAČIAREŇ

Tlačové jazyky: štandard: PCL5c, PCL6, XPS,

Rozlíšenie tlače:                          600  x 600 dpi

Rozhranie: štandard: USB 2.0, SD slot, USB Host

T/100 base-TX,Ethernet 10 base -

Sieťový protokol: TCP/IP (IP v4, IP v6)

možnosť: IPX/SPX

Prostredie Windows: Windows ® XP, Windows ® Vista,

Windows Server 2003,Windows ® 7,

8,Windows® Server 200

SKENER

Rozlíšenie:                                   maximum: 600 dpi

Formát: A3, A4, A5, B4, B5, B6

FAX

Kompatibilita:                                ITU-T (CCITT) G3

Rýchlosť modemu:                       maximum: 33.6 Kbps

Kapacita pamäte: štandard: 4 MB

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Odporúčaná veľkosť papiera:      minimum A5, maximum A3

Vstupná kapacita papiera: maximum: 1 350/ 1 600 listov

Výstupná kapacita papiera:          maximum: 350 listov

Váha papiera: štandard: 60-105 g/m
2

EKOLÓGIA

úsporný režim: 0.6 W

PRÍSLUŠENSTVO

platen cover, ADF, ARDF, 1 x zásobník na 550 listov papiera, 2 x 500

listov papiera, 1-bin zásobník, kabinety, Bi-directional IEEEHDD, RAM,

1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, VM card, Netware,

Prehliadač, konvektor formátu súborov, jednotkarozhranie počítadla,

bezpe nosti pri kopírovaní dát, Fax, Unicode Font Package for SAPč

Prostredie Mac OS:                      Macintosh OS X Native v10.5 alebo novší

štandard: 1 GB

Proces kopírovania: systém suchého elektrostatického prenosu

voliteľné: Adobe   PostScript   3 ,R R
TM

možnosť: Bi-directional IEEE 1284,

Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n),

Bluetooth

8R2Windows® Server 200

Prostredie UNIX:                          UNIX Sun Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10®

HP-UX: 10.x, 11.x, 11iv2, 11iv3

RedHat Linux Enterprise: 4,5,6®

Prostredie Novel Netware :      v6.5® ®

Prostredie SAP R/3 : SAP R/3® ® ® ®

Rýchlosť skenovania:                   farebne: max. 50 originálov za minútu

Skenovanie do:                            E-mail, priečinok, USB, SD karta, SMB

FTP, URL, NCP

Okruh:                                          PSTN, PBX

TM

Rozlíšenie: Štandardné: 8x7.7 line/mm, 200x200

3 sekundy (200x100 dpi, MMR)

Prenosová rýchlosť:                     G3: 2 sekundy (200x100 dpi, JBIG)

Spotreba:                                      maximum: 1.550 W

TEC 892/1.082 W/h

Štandard:                                     SmarttDeviceMonitor, Web

SmartDeviceMonitor , Web Image®

Monitor

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a sotware prosím

kontaktujte svojho dodávateľa.

Rýchlosť skenovania:                   2 sekundy

ručný podávač: 60-162 g/m
2

prevádzkový režim: 113 W

maximum: 1.5 GB

TEthernet 1000 Base -

SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7., 6.0

IBM AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1®

čiernobielo: max. 50 originálov za minútu

Pribalené ovládače:                     Netwrork TWAIN, Scanner utility

dpi, 8x3.85 line/mm, 200x100 dpi

ručný podávač: min. A6, max. A3

SAP R/3 Custom Device Type

Voliteľné:                                      GlobalScan NX, Card Authentication,

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kapacity tonera: čierny: 9 000 výtlačkov


