MP W7100SP
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Digitální černobílá multifunkční kopírka A0
Kopírka

Tiskárna

Skener

Ricoh
MP W7100SP

10 čb
str./min.

Ricoh
MP W8140SP

14 čb
str./min.

Vysoká rychlost i produktivita pro náročné uživatele.
Tyto digitální černobílé multifunkce zvyšují
efektivitu velkoformátového tisku.
Modely MP W7100SP / W8140SP byly speciálně navrženy pro rychlejší
a vysoce kvalitní tisk formátů CAD a PFP při současném snížení nákladů.
V kompaktním designu se snoubí spolehlivost, odolnost a snadné použití
- vlastnosti, které jsou dnes naprosto nepostradatelné. Takové vlastnosti
přispívají ke zvýšení objemu obchodů a zisku.

Ricoh MP W7100SP/W8140SP
Nový a ještě lepší velkoformátový tisk

Vysoká produktivita
Černobílý tisk rychlostí 14 str./min.
(A1 na šířku)∗
Tiskárnu lze z režimu spánku aktivovat během pouhých 120
sek. a začít tisknout. První výtisk trvá pouhých 8,9 sek. při
rychlosti tisku 14 listů/min. (A1 na šířku).∗
∗ Rychlost tisku MP W7100SP za stejných podmínek je 10 listů/min. (A1
na šířku).

Barevný skener
Univerzální použití
Toto zařízení nabízí více než jen pouhé „skenování“ poskytuje funkce pro skenování do e-mailu / složky / URL i na
USB / SD úložiště včetně možnosti náhledu naskenovaných
dat pro kontrolu před odesláním.

Výjimečně snadné ovládání
Nový slot pro USB / SD
Díky barevnému WVGA LCD displeji je snadné nastavit
jednotlivé zástupce funkcí a optimalizovat požadované
pracovní postupy. Pomocí nového slotu pro USB / SD úložiště
lze s daty pracovat přímo bez nutnosti použití počítače.

Velmi kompaktní design
Úspora místa i při práci
Díky kompaktnímu designu a možnosti ovládat veškeré
funkce z přední strany lze tyto velkoformátové multifunkce
bez problému umístit i do prostorově omezených míst. I díky
elegantně umístěnému vnitřnímu zásobníku je možné bez
problémů efektivně pracovat s velkými formáty na malém
prostoru.

Maximální doba provozu

Vysoká produktivita
Vysokorychlostní černobílý tisk (14 listů/min. A1 na šířku)∗ v kombinaci
s rozlišením 600 dpi je zárukou rychlého a kvalitního tisku. Multifunkce se
vyznačují robustnímprovedením a spolehlivostí s celkovou životností
1.683.000 listů A1 (nebo 5 let).

Volitelně OCR (prohledávatelné PDF)
• Přidá do naskenovaných dokumentů informační vrstvu s prohledávatelným textem.
• Možnost vyhledávání pomocí elektronických funkcí hledání.
• Možnost používání funkce „kopírovat a vložit“ podobně jako v jiných
dokumentech Oﬃce.
• Výrazně zkracuje dobu vyhledávání a zvyšuje produktivitu.

Velký barevný LCD displej
• Nově navržený 9” barevný dotykový LCD displej.
• Snadné programování úloh pomocí intuitivního uživatelského rozhraní.
• Plnobarevné zobrazení miniatur a náhledů.
• Maximálně všestranná funkcionalita a podpora 18 jazyků.

Široké možnosti použití

Nový řadič
Tiskárna je vybavena nejnovějším typem řadiče s plnou síťovou konektivitou,
což přináší rychlé zpracování dokumentů ve vysoké kvalitě i při velkém objemu
práce.

Flexibilní rozvržení
Aby bylo dosaženo to nejefektivnější rozvržení, lze stohovací kapacitu zvýšit
až na formát A0 a k dispozici je také automatická skládačka a stohovače.
Příslušenství:
• Vícelistový stohovač.
• Dvojitý stohovač.
• Jednotka pro oddělení skeneru.
• On-line skládačka (křížové / podélné skládání)∗.
• Závěs na originály.

∗ Ohledně on-line skládačky pro křížové a podélné skládání kontaktujte obchodního zástupce.

Podpora řešení
Díky tiskovým nástrojům PrintCopy tool)lze centralizovat správu velkého počtu
dat a výkresů. Kromě mnoha dostupných funkcí lze např. naskenovat výkresy
na multifunkci Nashuatec a vytisknout je na jiné tiskárně nebo plotru.
Pomocí služby @Remote je možné provádět monitorování, správu a servis
zařízení . Tím se zlepšuje využití zařízení, automatizuje vyhodnocení počitadel
a výměna toneru, takže se snižují náklady a doba odstávek zařízení.

Kvalita a výkon

Vysoká kvalita tisku
Díky nové technologii byla dosažena ostřejší kvalita obrazu. Kvalita přenosu
toneru byla zlepšena tím, že je zúžen prostor mezi fotoválcem a válcem vývojnice.

Vylepšený synchronizovaný řez
Díky funkci synchronizovaného řezu se zvyšuje rychlost a produktivita. Lze
vybrat metodu řezu pomocí synchronizovaného ořezu, řez s předem nastavenou
délkou nebo proměnlivý řez. To znamená, že není nutné nastavovat délku
papíru předem. Zařízení MP W7100SP / W8140SP samo délku rozpozná
a provede řez automaticky.

Manipulace s papírem
Aby se zvýšila maximální provozní doba, mají modely MP W7100SP / W8140SP
standardně k dispozici podavač ze 2 rolí papíru 210-914 mm o maximální délce
15 m. Ve standardu je také ruční podavač. Pro zvýšení produktivity je volitelně
k dispozici další podavač ze 2 rolí nebo zásobníky na archový papír.

MP W7100SP/W8140SP
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1 Ovládací panel s barevným LCD displejem
Nový 9” barevný WVGA displej přináší více funkcí a
lepší možnosti používání. K dispozici jsou animované
návody, které usnadňují uživatelskou obsluhu v
případě uvíznutí papíru nebo při výměně toneru.
2 Výstup vpředu
Je možné použít přední výstup a ušetřit tak podle
potřeby pracovní místo.
3 Oddělené umístění skeneru (spodní obrázek)
Napomáhá při správě tiskových výstupů a skenování,
které tak mohou probíhat současně, čímž se zvyšuje
produktivita.
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USB
Nový slot pro USB / SD úložiště podporuje funkce tisku
i skenování, a je tedy možné pracovat s daty přímo bez
použití počítače.
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Podavače z rolí a zásobníky
Při práci s formáty CAD a PFP lze využít podavače
z rolí o šířce 210-914 mm. Volitelně je k dispozici další
podavač ze 2 rolí nebo 2 zásobníky na archový papír.

MP W7100SP/W8140SP
HLAVNÍ SPECIFIKACE

SPOLEČNÉ
Technologie:
Typ toneru:
Rychlost tisku:

Rychlost kopírování:

Rozlišení tisku:

Rozlišeni při kopírování:
Čas zahřívání:
Rozměry (š×h×v):
Hmotnost:
Napájení:
Spotřeba energie:

TISKOVÝ ŘADIČ
Elektrofotograﬁcký tisk se zažehlováním
Suchý dvoukomponentní toner
5 str./min. @A0/E SEF, 10 str./min. @A1/D
LEF (MP W7100SP)
7 str./min. @A0/E SEF, 14 str./min. @A1/D
LEF (MP W8140SP)
120 mm/s 10 str./min. @ A1/D
LEF (MP W7100SP)
170 mm/s 14 str./min. @ A1/D
LEF (MP W8140SP)
RPCS 600 dpi, PS3 / PDF 600 / 300 dpi
RP-GL/GL2 600 / 400 dpi
RTIFF 600 / 400 / 300 / 200 DPI
600 dpi
Max. 120 s
1.250×755×1.215 mm
Max. 295 kg
220-240 V / 8 A 50/60 Hz
Max. 3 kW (při tisku)

Konﬁgurace:

Integrovaný
(kopírka, tiskárna, skener)
CPU:
Calpella (1,06 GHz)
Paměť:
2,5 GB
Pevný disk:
320 GB (pro kopírování, tisk
i skenování)
Operační systém Windows: Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 2003 server /
2008 server / 2008R2 server /
2012 server / 2012R2 server
Mac: OS (Mac OS8.6 a vyšší)
Mac OS X (Mac OS X10.7 a vyšší)
Citrix Presentation:
Server 4.5
Síťový protokol:
TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX,
Automatické přepínání
Podporované tiskové jazyky: PostScript Level3 (PDF), RPCS
Emulace:
HP-GL, HP-GL/2(HP-RTL), TIFF(CALS)
Písmo:
136 evropských písem
Síťové rozhraní:
Stdandard: 10/100base-TX, USB2.0
Voliletně: IEEE802.11a/g/n (WiFi),
Servisní rozhraní:
2× USB 2.0 host

150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi (standard)
Výchozí pro Twain je 200 dpi
150-1.200 dpi
Černobíle: 42,5-340 mm/sek.
Max.: 914,4×15 000 mm (MP W7100SP)
914,4×30 000 mm (MP W8140SP)

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SKENER (BAREVNÝ)
Rozlišení:

Rychlost skenování:
Oblast skenování:

Min.:

210×210 mm

Jednotka na 2 role, jednotka se dvěma zásobníky, sada pro oddělení
jednotky skeneru, vícelistový stohovač, dvojitý stohovač, on-line
skládačka (pro křížové a podélné skládání), RPIP interface box

EKOLOGIE
MP W7100SP/W8140SP splňuje standardy Energy Star 1.1
EPEAT ‘GOLD’

PRÁCE S PAPÍREM
Vstupní formáty:
Šířka originálu:
Maximální šířka:
Max. délka pap. v roli:
Šířka role papíru:
Gramáž:

A0/A1/A2/A3/A4 (na šířku)
A1/A2/A3/A4 (na délku)
210-914,4 mm
914 mm
15 m
210-914 mm
Role papíru: 51-134 g/m2

Pro dostupnost modelů, příslušenství a software
kontaktujte prosím Vašeho prodejce Nashuatec.

Všechny produkty NASHUATEC odpovídají ISO9001 a ISO14001.
Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Skutečná
barva produktu se může lišit od vyobrazení v tomto letáku. Na obrázcích v tomto letáku nejsou
skutečné fotografie a mohou se zde nacházet drobné rozdíly v detailech.
Copyright © 2016 Natec s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo
uspořádání nesmí být bez předchozího písemného souhlasu upravována, kopírována z části
nebo v celku a/nebo vložena do jiných dokumentů.

www.nashuatec.cz
Pro více informací
kontaktujte Vašeho
prodejce:

