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Zvýšte svoju produktivitu a znížte dopad na životné prostredie

Zaneste erstvý závan produktivity do Va ej kancelárie prostredníctvom novej generácie A3 multifunk ných

tla iarní.

Zvý te Va e workflow s vstavaným fini érom, zo íva kou a íta kou kariet. U etrite as s rýchlym nástupom

tla e, prvým výtla kov, ID kartou a PDF-kom s mo nosťou vyhľadávania. Zároveň zní te dopad na

ivotné prosdtredie vďaka nízkej spotrebe energie, nastavením kvót a nastaveniami ON/OFF.

Stru ne povedané MP C2003SP a MP C2503SP bude spĺňať v etky Va e potreby, pomô e Vám zvý iť

produktivitu, deň za dňom ekologicky a zodpovedne.
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Krátka doba zahriatia a rýchly prvý výtlačok

Inovatívny dotykový ovládací panel (voliteľné)

Zdokonalený správca pre vyšší výkon

Najvyššia kvalita obrazu

Unikátna zošívačka



Zvýšte svoju produktivitu

MP C 2003SP a MP C2503SP sú navrhnuté tak, aby
zjednodušili Vaše workflow a zvýšili efektivitu
prostredníctvom ľahkej použiteľnosti a výkonu.
Vďaka profesionálnemu výstupu na to prídete sami.

Filozofia firmy Nashuatec je poskytnúť zariadenia s
najvyšším výkonom a s najnižším dopadom na
životné prostredie. MP C2003SP a MP C2503SP sú
toho príkladom.
Spotreba energie počas prevádzky je najnižšia
spomedzi zariadení v tejto triede. Režim spánku tiež
šetrí spotrebu energie. Pri použití tonera a papiera sa
podarilo tiež chrániť zdroje.
Recyklované a bioplastové komponenty sa
používajú všade tam, kde to je možné.

Znížte dopad na životné prostredie



Atraktívna a ľahko použiteľná

Jednoduchá obsluha: stačí sa dotknúť

Perfektná zhoda do modernej kancelárie

Tenká a elegantná - takto atraktívne navrhnuté multifunkčné
zariadenia zlepšia vzhľad každej kancelárie. Taktiež sú veľmi tiché.
Chystro navrhnutý kryt znižuje hluk pohyblivých súčastí.

Všestrannosť, ktorú hľadáte

Tieto multifunkčné zariadenia podporujú stále viac populárny formát
SRA3, takže môžete vytlačiť orezové značky pre jednoduchú a
e  f  e  k  t  í  v  n  u k  o  n  t  r  o  l  u p  r  a  v  o  p  i  s  u  .
Počas jednostrannej prevádzky zariadenia môžete použiť papier s
gramážou až 300 g/m (pri obojstrannej 169 g/m). Tlač obálok je
jednoduchá s použitím štandardného podávača, k dispozícii od
druhého zásobníka.

Takto ľahké pou ívanie posúvajú tieto zariadenia na inú úroveň.
Pre jednoduch iu a rýchlej iu prevádzku je ich dotyková obsluha
podobná iPad a Androidovým zariadeniam. Prevádzka je rovnaká
ako u ostatných Nashuatec multifunk ných zariadení, ím odpadá
potreba koleniazamestnancov.
U etrite as prednastavením asto pou ívaných nastavení na
domovskej stránke.
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Pokročilé funkcie pre zvýšenie
Vášho digitálneho workflow

Úspora času pri vyhľadávaní a faxovaní

Skráťte si zbytočný čas strávený vyhľadávaním dokumentov pomocou
funkcie PDF. Môžete dokonca vyhľadať dokument zadaním jediného
konkrétneho slova v texte. Taktiež máte k dispozícii Fax na diaľku so
zabudovaným vzdialeným faxom.

Ultra pohodlné

Tlačte z USB/SD pomocou vstavanej Smart Card čítačky a zároveň
môžete kopírovať obe strany občianskeho preukazu na jednu stranu
s funkciou ID Card Copy.

Inovatívny spôsob zošívania

Nashuatec unikátna zošívačka umožňuje viazať dokumenty do 5
strán bez použitia spinky. Ušetríte zdroje a pri skartácii dokumentov
nepotrebujete odstraňovať prebytočné spinky, čím znižujete riziko
p o š k r a b a n i a s k l a z a r i a d e n i a p r i s k e n o v a n í .
Táto možnosť prinesie obrovský benefit pre potravinársky priemysel
(riziko spiniek v potravinách) rovnako ako pre nemocnice a školy
(riziko zranenia pre pacientov a deti).

Zakončenie vo veľkom štýle

Vytvorte úžasné, profesionálne dokumenty s vnútorným finišerom.
Zvýšte celkovú kapacitu pridaním ďalšieho výstupu na papier na vrch
finišera bez zmeny veľkosti zariadenia.



Vysoký výkon, nízky dopad na
životné prostredie

Najvyššia obrazová kvalita

Riadenie procesov v reálnom času stabilizuje farbu
a hustotu obrazu, čím produkuje úchvatnú kvalitu
obrázkov. Plynulý prechod papiera bez vibrácií
navaic predchádza výskytu pruho a vytvára
dokonalý hladký obraz. Ostrosť textu je vysoká a
riziko halo efektu nízke. Pre dosiahnutie
optimálnych výsledkov je možné ľahko upraviť farby
pred a po vytlačení.

Vysoká výkonnosť

Zvýšte svoju pracovnú rýchlosť a efektivitu využitím
funkcií Nashuatec GWNX, ako je vzdialený fax, tlač z
USB/SD, nastavenie kvót, informačný LCD ovládací
panel.
Pre zlepšenie efektivity a ušetrenie Vášho času je k
dispozícii automatické nastavenie a riadenie Scan
Managementu.

Jednoduchá údržba

Zobrazenie zásekov v reálnom čase urýchľuje
odstraňovanie problémov, zatiaľ čo inovatívny
mechanizmus zabezpečuje hladké vkladanie papiera.

Šetrné k životnému prostrediu

TEC hodnoty týchto zariadení sú jedny z najnižších
v sektore. Spotreba elektrickej energie v režime
spánku je tiež nízka. Pre lepší prehľad môžete
vidieť koľko papiera ste uložili pomocou indikátorov
na ovládacom paneli.
Môžete nastaviť power ON/OFF tak, že sa
zariadenie zapne keď prídete a vypne keď
odchádzate.
Použitie bioplastov a elektrickej oceľovej pece
znižuje ekologickú stopu tohto zariadenia.
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5dotykový panel (voliteľné)

interný finišer so zošívaním bez spiniek(voliteľné)

ľahký prístup pre údržbu

interný fini er s klasickým  zošívaním (voliteľné)š

výstupný zásobník

zabudovaná Smart Cadr čítačka

Podávanie obálok z druhého zásobníka papiera

8 Bioplastové diely a oceľové diely z elektrickej pece

Vaše digitálne riešenie workflow



SOFTWARE

VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia:              19/69/19/69  sekúnd

Výstupný čas prvej kópie:            plnofarebne: 7,6/7,6/7,5/7,5 sekundy

čiernobielo: 5,4/5,4/5,3/5,3 sekundy

Kontinuálna výstupná rýchlosť:    plnofarebne: 20/20/25/25 strán za minútu

čiernobielo: 20/20/25/25 strán za minútu

Pamäť: štandard: 1.5 GB

HDD:                                            250 GB

Rozmery (Š x V x H):                   587 x 913 mmx 685

Hmotnosť:                                    81 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, PDF priama

Rozlíšenie tlače:                          maximum 1200 x 1200 dpi

Rozhranie: štandard: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10

base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet,

Sieťový protokol: štandard: IP v4, IP v6

možnosť: IPX/SPX

Prostredie Windows: Windows ® XP, Windows ® Vista,

,Windows ® 7, Windows ® Server 2003

,R2Windows ® Server 2003 Windows®

SKENER

Rozlíšenie:                                   maximum: 600 dpi,

Originál: A3, A4, A5, B4, B5

Ovládače:                                     sieťový TWAIN

FAX

Kompatibilita:                                ITU-T (CCITT) G3

Rýchlosť modemu:                       maximum: 33.6 Kbps

Kapacita pamäte: štandard: 4 MB

maximum: 28 MB

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Odporúčaná veľkosť papiera: štandard: A3, A4, A5, A6, B4,B5, B6

Vstupná kapacita papiera: maximum: 2 300 listov

Výstupná kapacita papiera:          maximum:   625 listov

Váha papiera:                               52-300 g/m
2

EKOLÓGIA

režim prípravy: 240 W

úsporný režim: 1 W

Voliteľné:

Package, Unicode Font Package pre

SAP, Remote Communication Gate S

PRÍSLUŠENSTVO

kryt, ADF, 1 x zásobník na 550 listov papiera, 2 x zásobník na 550 listov,

500 listový finišér, vnútorný finišér so zošívačkou, dierovanie,

vnútorný zásobník s posuvom, 1-bin zásobník, Bi-directional IEEE

Pictbridge, PostScript3, čítačka kariet, prevodník formátu súboru,

Security unit, Fax, Netware, , Unicode Font Package for SAP, OCR Unit

1284, Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware,

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

maximum: 2 GB

Proces kopírovania: systém suchého elektrostatického prenosu

tlač, Mediaprint (JPEG/TIFF)

možnosť: Adobe   PostScript   3 ,R R
TM

PictBridge

,Ethernet,  1000 base-T

mo nosť: Bi-directional IEEE 1284ž

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

, R2,Server 2008 Windows® Server 2008

12Windows®Server 20

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

OpenServer, RedHat Linux Enterprise,®

IBM AIX®

Prostredie Novel Netware :      v6.5 alebo novší® ®

Prostredie SAP R/3 : SAP R/3® ® ® ®

Rýchlosť skenovania:                   max. 54 originálov za minútu

Skenovanie do:                            E-mail: SMTP, POP, IMAP4

priečinok: SMB, FTP, NCP

Okruh:                                          PSTN, PBX

TM

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

Prenosová rýchlosť:                     G3: 2 sekundy

možnosť: SRA3

Spotreba:                                      maximum: 1 470 W

TEC .701/889 W/h kW/h

Štandard:                                     SmarttDeviceMonitor, Web

SmartDeviceMonitor , Web Image®

Monitor

GlobalScan NX, Card Authentication

Pro

OCR jednotka, zabudovaná čítačka kariet , SRA3 jednotka

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a sotware prosím

kontaktujte svojho dodávateľa.


