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Kompaktné A4 čiernobiele
multifunkčné zariadenie

Zariadenia MP 301SP/MP C301SPF sú rýchle čiernobiele multifunkčné zariadenia v kompaktnom
dizajne.
Ponúkajú progresívnu tlač, kopírovanie, skenovanie a faxové funkcie dostupné prostredníctvom 4,3
palcového farebného dotykového panelu. Toto inovatívne zariadenie ľahko nahradí niekoľko
jednoúčelových zariadení čím sa zlepší Vaše workflow. Malé rozmery týchto zariadení šetria Váš
cenný kancelársky priestor.
Nashuatec nová generácia kontrolerov Vám tiež dáva vynikajúce možnosti správy zariadení.

Viac produktivity

S rýchlou tlačou, kopírovaním a skenovaním nemusíte čakať na Vaše výstupy.
S vlastnými nastaveniami a klávesovými skratkami pre komplexné operácie
budete ešte viac rýchlejší a produktívnejší.
Tlačiť možete aj z SD aj USB.

Jednoduchá obsluha

S výklopným 4,3 palcovým farebným dotykovým panelom su MP 301SP/MP
301SPF veľmi ľahko ovládateľné. Domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť
a zobrazia sa Vám iba ikony, ktoré potrebujete. Na obrazovku si dokonca
môžete vložiť aj firemné logo. Okrem toho, predný prístup k zariadeniu
uľahčuje jeho prevádzku a údržbu.

Inteligentný kompaktný dizajn

MP 301/SP/MP 301SPF majú menšie rozmery ako porovnateľné multifunkčné
zariadenia. Ich jednoduchý a inteligentný dizajn optimalizuje plochu Vášho
pracovného priestoru. Koncept dvojfarebného dizajnu podporuje intuitívne
ovládanie.



All-in-one prevedenie

Vďaka ďalšej generácii kontrolerov Nashuatec, zariadenia MP 301SP/MP 301SPF
inteligentnejšie komunikujú s užívateľmi a majú zlepšený prístup k informáciám. Medzi
inteligentné funkcie workflow  patrí schopnosť ovládacieho panelu prispôsobiť sa,
prezerať a tlačiť si informácie priamo z webu.

Architektúra ďaľšej generácie kontrolerov (GWNX)

Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO - Total cost fo Ownership)

Minimalizujte náklady ako aj Váš vplyv na životné prostredie s energeticky úspornými
funkciami zariadení NP 301SP/MP 301SPF, ktoré znižujú spotrebu elektrickej energie.
Unikátny indikátor poskytuje okamžitý prehľad o používaní zariadenia za mesiac,
týždeň, alebo dokonca aj za deň, čím sa znižujú celkové náklady na vlastníctvo.

Dôraz na bezpečnosť

Bezpečnostné funkcie zahŕňajú uzamknutú tlač (s voliteľným HDD), vložený vodoznak
(vyžaduje Copy Data Security Unit - voliteľné), LDAP.
Minimalizujte náklady ako aj Váš vplyv na životné prostredie s energeticky úspornými
funkciami zariadení MP 301SP/MP 301SPF, ktoré znižujú spotrebu elektrickej energie.
Unikátny indikátor poskytuje okamžitý prehľad o používaní zariadenia za mesiac,
týždeň, alebo dokonca aj za deň, čím sa znižujú celkové náklady na vlastníctvo.

Šetrný k životnému prostrediu

My Nashuatec Vám pomôžeme znížiť dopad na životné prostredie.
MP 301SP/MP 301SPF majú ekologické funkcie, ako je režim spánku, obojstranná tlač
a bezpapierové faxovanie. Typická spotreba elektriny je 1.5 kW/h pri 30 kópiách za
minútu. Ekologický indikátor zobrazuje informácie, ktoré Vám pomôžu znížiť spotrebu
papiera.



VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia:              23 sekúnd

Výstupný čas prvej kópie:            6 sekúnd

Kontinuálna výstupná rýchlosť:    30 strán za minútu

Rozmery (Š x H x V):                   476 x 451 x 450 mm

Hmotnosť:                                    26 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,

Rozhranie: štandard: USB 2.0, Ethernet 10 base -

T/100 base-TX,

Sieťový protokol: štandard:TCP/IP,

možnosť: IPX/SPX

Prostredie Windows: Windows ® XP, Windows ® Vista,

Windows Server 2003,Windows ® 7,

8,Windows® Server 200

SKENER

Rozlíšenie:                                   100 - 600 dpi

Formát:                                         jednostranný TIFF, JPEG, PDF, PDF-A

FAX

Kompatibilita:                                ITU-T (CCITT) G3

Rýchlosť modemu:                       maximum: 33.6 Kbps

Kapacita pamäte: štandard: 4 MB

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Odporúčaná veľkosť papiera: A5, A4

Vstupná kapacita papiera: maximum: 1 350 listov

Výstupná kapacita papiera:          maximum: 200 listov

Váha papiera: štandard: 60-90 g/m
2

EKOLÓGIA

režim prípravy: 83,5 W

úsporný režim: 3,1 W

MOŽNOSTI

platen cover, ADF, 2 x zásobník na 550 listov papiera,

HDD, Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n),

Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM Card, Netware, Pictbridge, Prehliadač,

rozhranie počítadla, konvektor formátu súborov, jednotka bezpe nostič

pri kopírovaní dát, FaxProstredie Mac OS:                      Macintosh OS X Native v10.2 alebo novší

Proces kopírovania: systém suchého elektrostatického prenosu

Adobe   PostScript   3 ,
R R TM

možnosť: Bi-directional IEEE 1284,

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

Bluetooth, Gigabit Ethernet

Prostredie UNIX:                          UNIX Sun Solaris, HP-UX, SCO®

OpenServer,

RedHat Linux, IBM AIX® ®

Prostredie Novel Netware :      v6.5® ®

Prostredie SAP R/3 : SAP R/3 alebo novší® ® ® ®

Rýchlosť skenovania:                   farebne: Max. 30 originálov za minútu

Skenovanie do:                            E-mail: SMTP, TCP/IP

priečinok: SMB, FTP, NCP

Okruh:                                          PSTN, PBX

TM

Prenosová rýchlosť:                     2,4 sekundy

Spotreba:                                      maximum: 1,1 kW

TEC 1,535 W/h

Doba zahriatia: 30 sekúnd z vypnutého režimu, 10 sekúnd s úsporného režimu.

Môžu byť pripojené až 2 zásobníky papiera na 500 listov.

komprimované PDF,

viacstranný TIFF, PDF, PDF-A,

komprimované PDF,

Zálohovanie pamäte:                   áno

ručný podávač: 60-157 g/m
2

duplex: 60-90 g/m
2

prevádzkový režim: 450 W

RAM: Maximum: 1,024 MB

HDD: Maximum: 128 GB

čiernobielo: Max. 30 originálov za minútu

Veľkosť papiera: A4, A5, B5

ručný podávač: A6, A4

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a sotware prosím

kontaktujte svojho dodávateľa.

Copy Office s.r.o.
Rádiová 39
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www.copyoffice.sk
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