Výkonný černobílý multifunkční stroj A3

Chytrá řešení pro kancelář

IM 2500(A)
IM 3000(A)
IM 3500(A)
IM 4000A
IM 5000A
IM 6000
Kopírka

Tiskárna

Fax

Skener

Inteligentní černobílý tisk a rychlé barevné skenování
Modely IM 2500(A), IM 3000(A), IM 3500(A), IM 4000A, IM 5000A a IM 6000 jsou navrženy tak, aby zvyšovaly kancelářskou
produktivitu díky funkcím, jako je vysoká rychlost skenování, technologie ACT (Always Current Technology) a rozšířená škála
volitelného příslušenství pro dokončování.
Celá řada, která je vhodná pro organizace všech velikostí napříč různými průmyslovými odvětvími, umožňuje efektivnější a účinnější
pracovní postupy pro dokumenty a přizpůsobuje se tak měnícím se kancelářským požadavkům bez kompromisů v oblasti kvality
a produktivity.
Díky těmto chytrým zařízením je tisk chytřejší, rychlejší a vždy odpovídá nejnovějším technologickým aktualizacím a vylepšením.
Osvědčená technologie této řada produktů, která přináší konzistentní výsledky, ať už jsou vaše požadavky na tisk nebo skenování
jakékoli. A při výběru z různých modelů zaručeně najdete multifunkční zařízení, které bude stoprocentně odpovídat vašim potřebám.
Pracujte chytřeji – mějte přístup k novým aplikacím, funkcím a aktualizacím, kdykoli je potřebujete
Pracujte svým způsobem – široká škála volitelného příslušenství pro dokončování, vnitřní ﬁnišer, ﬁnišer pro tvorbu brožur atd.
Pracujte rychleji – skenujte 120 až 240 stran za minutu černobíle a barevně
Pracujte bezpečně – víceúrovňové zabezpečení pro bezrizikovou správu dokumentů
Tato řada chytrých černobílých multifunkčních zařízení je výkonná, spolehlivá a neustále aktualizována pomocí nejnovější
technologie tak, aby vám poskytla vysoce kvalitní tisk a skenování, kdykoli, kdekoli a kamkoli.

Chytrá zařízení Nashuatec: škálovatelnost, bezpečnost,
udržitelnost, jednoduchost
Technologie, která nebude nikdy zastaralá

Technologie a zabezpečení, snadno a rychle

Od inteligentních zařízení Nashuatec můžete očekávat

Připojení vašeho chytrého zařízení Nashuatec k externím

výhody mimořádné kvality, vysoké spolehlivosti a maximální

cloudovým službám a instalace aplikací s funkcemi pro

bezpečnosti, doplněné o přístup k nejnovějším technologiím

pracovní postupy jsou velmi snadné. Převádějte papírové

na vyžádání.

dokumenty na digitální pomocí skenování přímo do služeb,
jako jsou Dropbox™ nebo SharePoint™, nebo skenujte přímo
do složek ve vaší ﬁremní síti. Využijte rychlý přístup k různým
funkcím typu „skenování do“ pro rozšiřující se služby.
Zabraňte ohrožení dat a tisků pomocí víceúrovňových funkcí
zabezpečení, které zajistí bezrizikovou správu dokumentů.

Vždy aktuální
Jednoduše přidávejte softwarová řešení, aplikace a cloudové
služby, které potřebujete, abyste optimalizovali své pracovní
postupy správy dokumentů a pomohli vašim lidem pracovat
chytřeji, rychleji a bezpečněji.
Technologie ACT umožňuje stahovat a instalovat nové
softwarové funkce, aplikace a aktualizace přímo do
vašeho zařízení.

Profesionální správa dokumentů a vynikající kvalita
Digitalizujte zpracování dokumentů a umožněte rychlý, ale
bezpečný přístup k informacím a jejich směrování podle
potřeby a autorizace – je centrem pracovního postupu správy
dokumentů vaší ﬁrmy.
Inovativní technologie poskytují trvale vynikající kvalitu
tisku s ostrým textem a přirozenými, nepřesycenými
barvami.

Bezproblémový tisk pro vytížené kanceláře
Moderní kancelář vyžaduje efektivní systém

Špičková sada volitelného příslušenství pro dokončování

Pracovní prostředí musí být efektivní. Jednotlivé prvky

Mnoho variant podpory papíru a volitelného příslušenství pro

kancelářské práce se vyvíjejí, od aplikací a chytrých zařízení

dokončování vám umožní nakonﬁgurovat zařízení podle

až po virtuální schůzky a data přístupná prostřednictvím

vašich potřeb.

cloudových prostředí. Lidé oprávněně očekávají, že vybavení
jejich kanceláře napomůže tomuto efektivnějšímu způsobu

Zařízení pro dokončování brožur mohou tisknout brožury

práce.

a časopisy, zatímco hybridní zařízení pro dokončování nabízí
vazbu bez sponek.

Nejnovější zařízení se svými intuitivními funkcemi jsou
průběžně aktualizována tak, aby odrážela nejnovější vývoj,

Zařízení pro dokončování mohou děrovat a sešívat.

splňovala všechny požadavky a zároveň držela krok

A s jednotkou pro vícenásobné skládání můžete skládat letáky.

s technologickým vývojem.
Různé volitelné příslušenství pro papír nabízí další kapacitu
papíru a snižují počet úkonů doplňování.

Přednosti této produktové řady
Chytrá zařízení A3 pro černobílý tisk jsou navržena pro
zvýšení produktivity kanceláře bez složitých uživatelských
rozhraní, a to díky inteligentnímu ovládacímu panelu.
Bez problémů zvýší produktivitu pomocí široké škály funkcí,
včetně vysokorychlostního skenování, podpory platformy ACT
a různých možností dokončování.

Usnadnění každodenních činností
• Nejnovější technologie: Technologie ACT poskytuje
přístup k požadovaným aplikacím, nejnovějším funkcím
a aktualizacím ﬁrmwaru.

Rychlost tisku jednotlivých modelů 25 až 60 str./min.
umožňuje jejich optimální použití ve ﬁrmách všech velikostí.
Působivá je i rychlost skenování 120 až 240 str./min.
černobíle i barevně.

• Celková integrace: Platforma Smart Integration
poskytuje cloudové aplikace a integraci pracovních postupů
pro dokumenty mezi více zařízeními.
• Produktivita: Díky intuitivnímu inteligentnímu ovládacímu
panelu je používání zařízení rychlé a snadné a pracovní

Všechna zařízení mohou být navíc vybavena různým
dokončovacím příslušenstvím a zásobníky papíru, aby plně
odpovídala vašim konkrétním potřebám a pracovním
postupům.

postupy jsou více intuitivní.
• Bezpečnost: Aplikace Smart Device Connector
umožňuje bezdotykový provoz multifunkční tiskárny
probíhající prostřednictvím jediné aplikace, která umožňuje
chytře a bezpečně ovládat všechny funkce tisku, kopírování,
skenování a faxování ze zařízení Android a iOS.
• Kvalita: Kombinace vysoké rychlosti skenování a volitelného
příslušenství pro dokončování umožňuje uživatelům bez
námahy zvýšit efektivitu tisku a skenování.

Další podrobnosti o špičkové technologii...
Always Current Technology (ACT)

Chytrý ovládací panel

Technologie ACT přináší včasná řešení, která uspokojí vaše

Díky 10,1" chytrému ovládacímu panelu se multifunkce

měnící se potřeby. Díky aktivované technologii ACT se

velmi jednoduše ovládají pomocí běžných dotykových gest

možnosti vašeho inteligentního zařízení Nashuatec neustále

a díky množství užitečných funkcí včetně kompletně

přizpůsobují měnícím se požadavkům vašich pracovníků.

přizpůsobitelné domovské obrazovky a internetového

Je k dispozici na většině inteligentních zařízení Nashuatec

prohlížeče rychle nastavíte jakoukoliv úlohu.

a nenápadně a nepřetržitě poskytuje podporu a automaticky
aktualizuje vaše zařízení pomocí nejnovějších technologií.

Chcete-li zjednodušit a vylepšit procesy zpracování

A podobně jako u chytrých telefonů budete moci aktualizace

dokumentů ve vaší kanceláři, nová řada chytrých

aktivovat až ve chvíli, kdy vám to bude vyhovovat. Celý

multifunkčních tiskáren A3 pro černobílý tisk Nashuatec – s

proces je jednoduchý a bezpečný.

technologií inteligentního ovládacího panelu – vám přináší
vysoce kvalitní tisk, vysoce efektivní pracovní postupy a nízké
provozní náklady.

Platforma Smart Integration
Tato platforma poskytuje cloudové aplikace a integraci

Smart Device Connector

pracovních postupů pro dokumenty mezi zařízeními.

Chytrá zařízení se setkávají se stále větším využitím, ale
postupy pro připojení ke kancelářskému vybavení jsou složité

Jednoduše připojte svou multifunkční tiskárnu, produkty a jiná

a v žádném případě nejsou bez problémů. S naší aplikací

chytrá zařízení Nashuatec k externím cloudovým službám, jako

Smart Device Connector se tyto složité postupy stávají

jsou Dropbox, Google Drive, Microsoft 365 a DocuWare, což

jednoduchými a k různým chytrým zařízením se můžete

vám umožní pracovat chytřeji a zvyšovat produktivitu.

snadno připojit.
Multifunkční produkt můžete připojit také pomocí NFC nebo
QR kódu. Jednoduše nad ním podržte chytré zařízení a jste
připojeni.

Inteligence, bezpečnost, udržitelnost, jednoduchost
Inteligence: Tiskněte rychleji
Všichni víme, že čas jsou peníze. Tato nová řada zařízení,

Udržitelnost: Snižte svou uhlíkovou stopu
Stále využíváme sílu ﬁrmy prostřednictvím začlenení

která zahrnuje chytré funkce vedoucí k mimořádně rychlému

sociální a environmentální udržitelnosti a uskutečňujeme

tisku a skenování, vám umožní pracovat bez námahy chytřeji

řadu iniciativ v souladu s naším závazkem formulovaným

a rychleji.

jako „Podpora udržitelnosti pro naši budoucnost”.

S rychlostí tisku 25 až 60 str./min. se vždy najde zařízení,

Udržitelnost je jádrem všeho, co děláme. Proto tato řada

které „sedne" vašim potřebám.

produktů obsahuje recyklované materiály (recyklovaná ocel
a recyklované plasty od spotřebitelů).

Bezpečnost: Pracujte bezpečněji
Hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou čím dál

Jednoduchost: Snižte své náklady na tisk

vážnější. Zabraňte ohrožení dat a tisků pomocí

Organizace jsou pod tlakem, aby udržovaly v rámci celé

víceúrovňových funkcí zabezpečení, které zajišťují

společnosti nízké náklady. Sjednoťte své vybavení pro tisk do

bezrizikovou správu dokumentů.

jednoho vysoce produktivního a spolehlivého zařízení.

Technologie ACT zajišťuje nejen to, že budete těžit ze

U černobílého tisku je významné snížení nákladů na tisk

všech nejnovějších funkcí a aplikací, ale zajistí také, že

a vysoce kvalitní a efektivní barevné skenování snižuje

vaše zařízení bude vždy používat ty nejnovější

celkovou spotřebu papíru.

aktualizace zabezpečení.
Nabízíme také výběr softwarových produktů pro řízení
Ochrana a bezpečnost jsou dnes kvůli rostoucím

nákladů. Od sledování spotřeby energie, papíru

požadavkům na hygienu pro kancelářská zařízení důležitým

a spotřebního materiálu až po zajištění toho, že na všech

faktorem. Proto poskytneme bezpečné a pohodlné způsoby

vašich tiskových zařízeních je aktivováno nejúčinnější

přístupu k dotykovému panelu vašeho zařízení.

nastavení.

Antimikrobiální vrstvy umožňují bezpečný a chráněný provoz
dotykového panelu.

Konﬁgurace hardwaru

IM 2500(A)/IM 3000(A)/IM 3500(A)/IM 4000A/IM 5000A/IM 6000
Hlavní speciﬁkace

IM 2500(A)

IM 3000(A)

IM 3500(A)

IM 4000A

IM 5000A

IM 6000

18 sek.
4,1 sek.
25 str.⁄min.

17,7 sek.
3,9 sek.
30 str.⁄min.

18,6 sek.
3,8 sek.
35 str.⁄min.

17,9 sek.
3,6 sek.
40 str.⁄min.

19,1 sek.
2,7 sek.
50 str.⁄min.

18,8 sek.
2,3 sek.
60 str.⁄min.

OBECNĚ
Doba zahřívání
Rychl. prvního výst. ČB
Rychlost kontinuál. výstupu
Paměť (max.)

2 GB

HDD (max.)

320 GB

Kapacita ARDF (IM 2500,
IM 3000, IM 3500)
Kapacita SPDF

100 lis.
220 lis.

Hmotnost

s ARDF:71 kg
s SPDF:76,5 kg

Rozměry (š×h×v)

s ARDF:587 x 673 x 913 mm
s SPDF:587 x 673 x 963 mm

Napájení

220-240 V, 50⁄60 Hz

KOPÍRKA
Počet kopií

Max. 999 kopií

Rozlišení

600 dpi

Zoom

25-400 % (krok 1 %)

TISKÁRNA
CPU

Intel® Atom Processor ApolloLake-I 1,36 GHz

Tiskové jazyky std.

PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulace), PDF Direct (emulace)

Tiskové jazyky vol.

Orig. Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct Adobe®

Rozlišení tisku (max.)

1 200×1 200 dpi

Rozhraní std.

Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B

Rozhraní vol.

Obousměr. IEEE 1284/ECP, Bezdrát. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), 2. síťový port

Mobilní tisk
Prostředí Windows®

Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows® Server 2019

Prostředí Mac OS
Prostředí UNIX

Macintosh OS X v10.13 nebo novější
UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp (7.6 LTSR, 7.15 LTSR,
VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR nebo novější)

Prostředí SAP® R/3®

SAP® R/3®, SAP® S/4®

Další podporovaná prostředí

NDPS Gateway
AS/400® OS/400 Host Print Transform

SKENER
Rychlost skenování (ARDF)

80 obr./min. (200/300 dpi)

Rychlost skenování (SPDF)

Simpl. 120/Dupl. 240 obr./min.

Rozlišení (max.)
Typy souborů

600 dpi
Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. PDF, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr.
vys. kompr. PDF, Vícestr. PDF-A

Režimy skenování

E-mail, USB, SD karta, URL, FTP, SMB

FAX
Okruh (Circuit)

PSTN (JTS), PBX (PÚ)

Rychlost vysílání

2 sek.

Rychlost modemu (max.)

33,6 kB⁄s

Rozlišení std.

8×3,85 řád.⁄mm, 200×100 dpi
8×7,7 řád.⁄mm, 200×200 dpi

Rozlišení vol.

16×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi

Metody komprese

MH, MR, MMR, JBIG

Paměť (std.)

4 MB (320 str.)

Paměť (max.)

60 MB (4 800 str.)

PAPÍR
Doporučené formáty papíru

Std. zás. papíru: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky
Vol. zás. papíru: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky
Boční zásobník: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky, Uživ. formát

Vstup papíru std.

1 200 lis.

Vstup papíru max.

4 700 lis.

Výstup papíru max.
Výstup papíru max.
Gramáž papíru

Typy papíru

500 lis.
1 625 lis.

1 625 lis.

1 625 lis.
3 625 lis.
Zásobníky: 60-300 g/m²
Boční zás.: 52-300 g/m²
Duplex: 52-256 g/m²

3 625 lis.

3 625 lis.

Normální papír, Recyklovaný papír, Speciální papír, Barevný papír, Hlavičkový papír, Kartón, Předtištěný papír, Bankovní papír,
Potahovaný papír, Obálky, Štítkový papír, OHP fólie

EKOLOGIE
Příkon
Příkon při provozu
Příkon v rež. připravenosti
Příkon v rež. spánku

1 600 W
446 W
Max. 56,4 W

1 600 W
475 W
Max. 56,4 W

TEC*
* Podle metodiky ENERGY
STAR Ver. 3.0.

0,29 kWh

0,35 kWh

1 600 W
1 780 W
553 W
568 W
Max. 56,4 W
Max. 64,7 W
Max. 0,57 W
0,41 kWh

0,47 kWh

1 780 W
767 W
Max. 64,7 W

1 780 W
821 W
Max. 64,7 W

0,63 kWh

0,74 kWh

IM 2500(A)/IM 3000(A)/IM 3500(A)/IM 4000A/IM 5000A/IM 6000
Hlavní speciﬁkace

IM 2500(A)

IM 3000(A)

IM 3500(A)

IM 4000A

IM 5000A

IM 6000

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
1× zásobník na 550 lis.

Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m²)

2× zásobník papíru na 550 lis.

Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m²)

Veľkokap. zásobník na 2000 lis.
Boční velkokapacitní zás. na
1500 lis.
Hybridní ﬁnišer na 1000 lis.

Formáty: (A4), Gramáž: (60-300 g/m²)
Formáty: (A4, B5), Gramáž: (60-300 g/m²)
Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²), 1 000 lis., Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání:
(A3, A4, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m²), Pozice sešívání: (Nahoře, Dole, 2 svorky)

Finišer na 3000 lis. (IM 4000A, IM Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²), Kapacita stohování: (3 000 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty
5000A, IM 6000)
pro sešívání: (A3, A4, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m²), Pozice sešívání: (Nahoře, Dole, 2 svorky, Šikmo nahoře)
Finišer brožur na 1000 lis.
Finišer brožur na 2000 lis. (IM
4000A, IM 5000A, IM 6000)

Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²), Kapacita stohování: (1 000 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.),
Formáty pro sešívání: (A3, A4, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m²), Pozice sešívání: (Nahoře, Dole, 2 svorky, Brožura)
Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²), Kapacita stohování: (2 000 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty
pro sešívání: (A3, A4, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m²), Pozice sešívání: (Nahoře, Dole, 2 svorky, Brožura)

Interní ﬁnišer na 250 lis. (IM
Formáty: (A3, A4, B4, B5), Gramáž: (52-300 g/m²), Kapacita stohování: (250 lis.), Kapacita sešívání: (5 lis.), Formáty pro sešívání:
2500(A), IM 3000(A), IM 3500(A))
(A3, A4, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (64-80 g/m²), Pozice sešívání: (Nahoře)
Interní ﬁnišer na 500 lis.

Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²), Kapacita stohování: (500 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty
pro sešívání: (A3, A4, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (64-80 g/m²), Pozice sešívání: (Nahoře, Dole, 2 svorky)

Vnitřní posuvný zásobník

Kapacita: (250 lis.), Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²)

Výstupní přihrádka

Kapacita: (125 lis.), Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²)

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Faxový modul, Rozhraní G3, Jednotka paměti faxu, Stolek střední, Pojízdný podstavec, Jednotka paměti, Boční přihrádka, Děrovací sady, Interní skládací jednotka,
Jednotka IPDS, Orig. PostScript3, Bi-directional IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, Jedn. Device serveru, Konvertor formátu souborů, Jednotka OCR, Rozšířené
zabezpečení HDD, Jednotka pro bezpečný přepis dat, Jedn. pro podávání malých formátů, Page keeper (detek. podání více listů), Držák ADF, Držák klávesnice,
Jedn. rozhraní počítadla, Držák klíčového počítadla, Čtečka karet NFC, Integrovaná čtečka chytrých karet
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Toner (černý)
Výtěžnost pro 6% pokrytí A4

24 000 výtisků

24 000 výtisků

24 000 výtisků

37 000 výtisků

37 000 výtisků

37 000 výtisků

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 © 2021 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.

Pro více informací
kontaktujte Vašeho
prodejce:

