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Produktivita inteligentním způsobem
Pracovní skupiny potřebují vytvářet a sdílet digitální a tištěné dokumenty rychle a jednoduše. Chcete mít
po ruce jednoduché, ale inteligentní řešení, které si vaše společnost může dovolit. Naše řada
profesionálních černobílých multifunkcí A3 nabízí kombinaci jednoduchého ovládání a moderního
ﬂexibilního způsobu práce s dokumenty.
Chytrý ovládací panel s intuitivním 10,1" dotykovým displejem pomáhá zvyšovat produktivitu a zlepšuje pracovní
postupy.
Procesor Intel zvyšuje produktivitu díky rychlejšímu zpracování i složitějších úloh.
Hybridní ﬁnišer na 1000 listů s variabilními možnostmi sešívání - bezsvorkově i se svorkami.
Přímý přístup na naše aplikační stránky, odkud lze stáhnout konkrétní aplikace pro požadované typy úloh.
Ekologická zařízení s nízkou spotřebou energie v režimu spánku.

Pracujte tak, jak potřebujete

Všestrannost zjednodušuje

Při jakémkoli podnikání chcete, aby vše bylo
pokud možno bez problémů. Proto přicházíme s
inovativními technologiemi, které umožňují změnit
a zlepšit vaše stávající pracovní postupy. Ve
skutečnosti jsou vyšší produktivita, lepší
využitelnost a integrace v rámci ﬁremních řešení
jen důležitým počátečním předpokladem celkové
efektivity.

Zaměstnanci si musí umět poradit se skenováním,
kopírováním a tiskem, ať už jde o jedno- či
vícestránkové dokumenty, a to rychle a intuitivně.
Kombinace ovládání pomocí dotykového displeje,
rychlého skenování, variabilního sešívání
a skládání pomocí hybridního ﬁnišeru jim to vše
umožňuje. Způsob zpracování dokumentů nebyl
doposud tak uživatelsky přívětivý.

Dotykové ovládání, rychlejší nastavení
10,1" chytrý ovládací panel nabízí intuitivní ovládání pomocí dotykových gest, což
šetří čas při nastavení. Běžné funkce, např. kopírování a skenování, můžete spustit
jediným dotykem. Na ovládacím panelu můžete rovněž používat i plnohodnotný
internetový prohlížeč. Dokonce si můžete přizpůsobit domovskou obrazovku
s funkcemi, které používáte nejčastěji, při zachování přístupu k dalším běžně
používaným funkcím na jeden dotyk. Na obrazovce se zobrazují pokyny a náhledy
pro usnadnění složitějších nastavení rozložení obrazu a dokončování.

Rozšiřte svou kapacitu pomocí aplikací
Přizpůsobte si a rozšiřte multifunkčnost vaší multifunkce pomocí
chytrých aplikací. Z našich aplikačních stránek lze stáhnout
mnoho aplikací pro různé typy úloh, které zjednodušují ovládání
zařízení, sdílení dokumentů, zobrazení tiskových front, stav
zásobníků papíru apod. (např. aplikace Quick Print Release).
Stáhněte si je a automaticky nainstalujte přímo pomocí chytrého
ovládacího panelu zařízení.

Získejte ještě více pomocí mobilních zařízení
Ušetřete čas a námahu a odesílejte dokumenty z / do vaší
multifunkce přímo pomocí chytrých mobilních zařízení. Soubory
můžete tisknout, skenovat, ukládat i odesílat e-mailem. Sledujte,
jak se při vaší práci efektivně a bezpečně zvyšuje vaše
produktivita.

Více možností, nižší náklady
Úspora energie, úspora peněz
Všechny modely nabízejí širokou použitelnost a přechod do
provozního stavu za pouhou 1 sekundu. Zařízení přejde do
provozního stavu ihned poté, co s ním začnete pracovat, čili
neztratíte žádný čas čekáním na jeho zahřátí. Díky účinnému
režimu spánku se sníží spotřeba energie i provozní náklady.

Inovace nemusí znamenat ekologickou zátěž
Použití inovativních technologií a výjimečná spolehlivost
v kombinaci s naším důrazem na ochranu životní prostředí zajišťují,
že máte k dispozici zařízení, které je nejen výkonné, ale
i ekologicky šetrné. Celková spotřeba energie tohoto typu zařízení
nebyla nikdy tak nízká.

Širší možnosti využití, vyšší produktivita
Vysoká produktivita

Výběr z několika modelů

Rychle se vyvíjející byznys potřebuje robustní a
spolehlivou podporu. K dispozici jsou modely pro
různé typy využití s měsíčním objemem tisku od
4.000 do 15.000 výtisků. Procesor Intel a velká
kapacita zásobníků umožňují rychle zpracovat
i složitější a objemnější tiskové úlohy.

Pro běžnou kancelářskou práci jsou vhodné
modely s rychlostí 25, 30 a 35 str./min. Pro vyšší
objemy tisku a produkční práci doporučujeme
modely s rychlostí 40, 50 a 60 str./min. Neexistuje
jednodušší způsob výběru výkonného,
univerzálního a spolehlivého černobílého
multifunkčního zařízení pro jakékoli oddělení či
kancelář.

Více dokončovacích možností
Je snadné vytvářet poutavé profesionální materiály
pro interní i externí použití. Volitelný hybridní ﬁnišer
nabízí bezsvorkové i standardní sešívání. Dále je
k dispozici skládání dokumentů na výstupu, např.
skládání do Z, poloviční sklad, vnější a vnitřní
trojsklad.

Variabilita a produktivita

1 10,1" chytrý ovládací panel

4 Výkonný procesor Intel

2 Finišer s kapacitou 1000 listů se standardním
i bezsvorkovým sešíváním

5 Jednoprůchodový podavač originálů pro šetrné
a rychlé skenování

3 Skládací jednotka podporující více typů
skládání

6 Vysoká kapacita zásobníků papíru až 4.700
listů

MP 2555 / MP 3055 / MP 3555 / MP 4055 / MP 5055 / MP 6055
HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECNĚ

FAX

Zahřívací doba:

20 s

Okruh (Circuit):

PSTN (JTS), PBX (PÚ)

Rychlost prvního výstupu:

4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 s

Kompatibilita:

ITU-T (CCITT) G3

Rychlost kontinuálního výstupu:

25/30/35/40/50/60 str./min.

Rozlišení:

Paměť:

2 GB

Pevný disk:

320 GB

Rozměry (š×h×v):

S ARDF: 587 × 684 × 913 mm
S SPDF: 587 × 684 × 963 mm

Std.: 8×3,85 řádků/mm, 200×100 dpi,
8×7,7 řádků/mm, 200×200 dpi
Vol.: 8×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi,
16×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi

Rychlost vysílání:

Hmotnost:

62,5 kg

G3: 2 sek. (200×100 dpi, JBIG), 3 sek.
(200×100 dpi, MMR)

Napájení:

220-240 V, 50/60 Hz

Rychlost modemu:

Max.: 33,6 kb/s

Kapacita paměti:

Max.: 60 MB

KOPÍRKA

MANIPULACE S PAPÍREM

Technologie:

Skenování laserovým paprskem
a elektrofotograﬁcký tisk

Počet kopií:

Max. 999 kopií

Rozlišení:

600 dpi

Zoom:

25-400 % v krocích po 1 %

TISKÁRNA
Tiskové jazyky (ovladače):

Std.: PCL5e, PCL6, PostScript 3
(emulace), PDF direct (emulace)
Volitelně:
XPS, PDF, IPDS,
Genuine Adobe® PostScript® 3™

Rozlišení tisku:

Max.: 1.200×1.200 dpi

Rozhraní:

Std.: SD slot, USB Host I/F, Ethernet
10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Vol.: Bezdrátová LAN (IEEE 802
b/g/n), druhý RJ-45 port přes USB
Device Server, Bi-directional IEEE
1284/ECP, USB 2.0 (typ B)

Síťový protokol:

TCP/IP: IP v4, IP v6

Prostředí Windows®:

Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10,
Windows® Server 2008 / 2008R2 /
2012 / 2012R2

Prostředí Mac OS:

Macintosh OS X v10.7 nebo novější

Prostředí UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux: 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
IBM® AIX: 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1

Prostředí SAP® R/3®:

SAP® R/3®

Další podporovaná prostředí:

NDPS Gateway
AS/400® using OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries

Doporučený formát papíru:

Std. zás. papíru: A3, A4, A5, A6, B4,
B5, B6

Kapacita vstupních zásobníků:

Std.: 1200 listů
Max.: 4700 listů

Výstupní kapacita:

Max.:
1.625/1.625/1.625/3.625/3.625/3.625 listů

Gramáž papíru:

52-300 g/m²

EKOLOGIE
Příkon:

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák ADF, 1× zásobník papíru na 550 listů, 2× zásobník papíru na 550
listů, LCT na 2000 listů, boční LCT na 1500 listů, jednotka přemostění,
hybridní ﬁnišer na 1000 listů, ﬁnišer na 3000 listů, interní ﬁnišer, interní
ﬁnišer s bezsvorkovýcm sešíváním, ﬁnišer brožur na 1000 listů, ﬁnišer
brožur na 2000 listů, děrovací sady, vnitřní posuvný zásobník, výstupní
přihrádka, boční přihrádka, pojízdný podstavec, stolek nízký, obousměr.
IEEE 1284, bezdrát. LAN (IEEE 802 b/g/n), rozhraní počítadla, konvertor
formátu souborů, držák klíčového počítadla, držák čtečky karet, jednotka
připojení faxu, značkovač faxů, paměť faxu, modul faxu, sada písem
Unicode pro SAP, jednotka OCR, integrovaná čtečka chytrých karet, HDD
s rozšířeným zabezpečením, držák klávesnice, USB Device Server,
jednotka rozhraní G3, rozšiřující USB karta, interní skládací jednotka

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Cílová výtěžnost toneru (A4/LT,
6% pokrytí):

SKENER
Rychlost skenování:

ARDF: Max. 80 str./min.
SPDF: Max. 110 (simplex) / 180
(duplex) str./min.

Rozlišení:

Max.: 600 dpi

Formát originálu:

A3
A4
A5
B4
B5

Dodávané ovladače:

Síťový TWAIN, WIA

Skenování do:

E-mail, Složka

Provozní režim: Max.
1.600/1.600/1.600/1.780/1.780/1.780 W
Režim připravenosti: Max.
58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8 W
Režim spánku: Max.
0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W
Koef. TEC: 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh

Černá: 24.000 výtisků (25/30/35
str./min.), 37.000 výtisků (40/50/60
str./min.)

Kapacita toneru je udávána pro 2 stránky na úlohu
s pokrytím 6% na A4.
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 © 2017 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:

