Vysoký výkon s jednoduchou
obsluhou

Rychlost, produktivita a nízké provozní náklady
Uživatelsky přívětivá, ekologická a úsporná. Všechny vlastnosti, které moderní kancelář
potřebuje jsou podtrženy vysokou rychlostí tisku, automatickým oboustranným tiskem a
pokročilými bezpečnostními funkcemi. Pro větší pracovní skupiny lze tuto stolní tiskárnu rozšířit o
čtyři zásobníky papíru a vytvořit z ní výkonnou tiskovou stanici, která obslouží i velkou pracovní
skupinu. Mezi hlavní výhody patří:

Vysoká rychlost pro maximální produktivitu
Jednoduchá obsluha
Vestavěné zabezpečení
Snadná instalace
Nízké provozní náklady

ZVYŠTE VAŠI PRODUKTIVITU
Rychlý procesor zajišťuje co nejkratší dobu potřebnou k vytištění dokumentu. První
strana je vytištěna za 7,5s a následná rychlost 45/50 stran za minutu zvýší produktivitu
práce. Snadná manipulace s papírem usnadňuje život v kanceláři. Kapacitu 650 listů
papíru lze rozšířit až na 2.850 listů papíru, což ještě dál zvyšuje možnosti rychlého a
nepřerušovaného tisku.

VYTVOŘTE PROSTOR A SNIŽTE NÁROČNOST
Tiskárnu lze rozšířit ze stolní tiskárny na vysokokapacitní při zachování stejného
půdorysného rozměru. To šetří prostor zejména v malých kancelářích. Nastavení a
provoz je velice jednoduchý. Stroj sám detekuje formáty papíru a může pracovat s
papírem o gramáži 52g/m2 až 220g/m2. Podsvětlený čtyřřádkový displej zobrazuje
informace jako například stav toneru.

CHRAŇTE BEZPEČÍ DOKUMENTŮ
Za pomoci standardních a volitelných sad pro bezpečnost dokumentů zajistíte, že
všechny vaše tištěné dokumenty budou naprosto v bezpečí. Pomocí vodoznaku může
být zabráněno neoprávněnému kopírování a za pomoci karetního systému zajistíte, že
k vytištění dokumentů dojde až po příchodu ke stroji.

VYUŽIJTE NEJLEPŠÍ KONEKTIVITU
Zařízení umožňují snadné připojení k síti s rychlou a bezproblémovou instalací
ovladačů. Plná podpora @Remote umožňuje monitorování stavu a vzdálenou
diagnostiku pro další zvyšování produktivity. Pomocí volitelného praveho IPDSTM
zajistíte plynulý tok dokumentů a jednoduchou správu zařízení.

REDUKUJTE PROVOZNÍ NÁKLADY
Tiskárna byla vyvinuta přímo za účelem snižování nákladů. Vysoká životnost tonerové
cartridge a téměř bezúdržbový provoz zajišťují, že tiskárna vám bude trvale k dispozici.
Kromě automatického oboustranného tisku šetří náklady i možnost slednování objemu
tisku jednotlivých uživatelů.

DBEJTE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Udržitelnost životního prostředí jenašim velkým závazkem pro budoucnost. Týká se
každé části stroje, od jeho výroby, přes distribuci, provoz, až po jeho ekologickou
likvidaci. Stroj splňuje normu EnergyStar a pomocí oboustranného tisku, řízením kvót
tisků uživatelů, velkokapacitní cartridgí a nízkou spotřebou elektrické energie životní
prostředí, ale i energii a náklady.

STROJ
Technologie:
Rychlost tisku:
Doba ohřevu:
První výstup:
Rozměry (š x v x h):
Hmotnost:
Napájení:
Spotřeba:
Zátěž:

PRÁCE S PAPÍREM
laserový tisk
cartridge vše v jednom
45/50 stran za minutu
pod 20/29 sekund
pod 7,5 sekund
411 x 435 x 400 mm
pod 23 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz
Maximum: pod 1.400 W
Úspora: pod 5 W
200,000 stran za měsíc

Paměť:
Fonty:
Rozlišení:

Výstupní kapacita:
Velikost papíru:
Gramáž papíru:

Standard: 1x550 listů
100 listů bypass
Maximum: 2.850 listů
500 listů
A4 - A6
Kazeta: 52 - 220 g/m²
Bypass: 52 - 220 g/m²
Duplex: 60 - 163 g/m²

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
All-in-one cartridge:
Černá: 25.000 listů1.
Stroj je dodáván se startovací cartridgí.

ŘADIČ
Procesor:
Tiskový jazyk:

Vstupní kapacita:

533 MHz
Standard:
PCL5e, PCL6, Adobe PostScript3, PDF
Volitelně: IPDS
Standard: 256/768 MB
Maximum: 768 MB
PCL: 45 fontů+13 mezinárodních
PostScript3: 136 fontů
IPDS: 108 fontů (volitelně)
600x600dpi, emulace 1.200x600dpi

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Externí příslušentví:
Interní příslušentví:

Kazeta na papír, podstolek.
Paměť 256MB2, paměť 512MB2, HDD2,
VM karta2, jednotka IPDS, Gigabit LAN,
WiFi

PŘIPOJITELNOST
Síťové protokoly:
Podporovaná prostředí:

Rozhraní:

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Bonjour
Windows ® XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008
Macintohs OS (v 8.6 a vyšší)
Novell Netware (v 6.5 a vyšší)
USB2.0, Ethernet 10T/100TX

1

stanoveno v souladu s ISO/IEC 19752.
pro SP 5200DN.

2

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 © 2012 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:

