Vysoká produktivita za
rozumnou cenu

Spolehlivá, funkční a bezpečná tiskárna A4
Tiskárna SP 4310N s rychlostí 36 stran za minutu výrazně zvýší Vaši produktivitu. Tato tiskárna si
svými nízkými provozními náklady najde své místo v téměř každé kanceláři a velice brzy se stane
nenahraditelným pomocníkem. Přidaná hodnota stroje jako pravý PostScript3, volitelný pevný
disk, IPDS a řada zabezpečujících funkcí umožňují integraci do libovolného síťového prostředí v
jakékoliv kanceláři. Čtyřřádkový displej umožňuje snadné používání a standardní oboustranný
tisk spolu s velmi nízkou spotřebou elektrické energie vedou k dalším úsporám.
Rychlá a produktivní: 36 stran za minutu.
Cenově výhodná: Nízké celkové náklady na vlastnictví.
Vysoce funkční: IPDS Enabler a pravý Adobe® PostScript®.
Vestavěné zabezpečení: zabezpečení HDD & Enhanced Locked Print.
Minimální dopad na životní prostředí: ECO noční senzor.

Snižujte náklady a dopad na životní prostředí
VYSOKÁ PRODUKTIVITA
S kontinuální rychlostí tisku 36 stran za minutu zvládne SP 4310N všechny úlohy
plynule a rychle. Pozoruhodně nízká zahřívací doba (19s) a rychlost prvního výstupu
(7,5s) v kombinaci s různými druhy zpracovávaných papírů uspokojí naprostou většinu
vašich tiskových potřeb. V kazetě může být papír s gramáží až 130g/m2 a v bočním
zásobníku až 162g/m2. Unikátní režim pro obálky zaručuje, že obálky budou vytištěny
rychle a bez pomačkání.

NÍZKÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ
SP 4310N se může pochlubit nízkými náklady na vlastnictví díky atraktivní pořizovací
ceně, dlouhé životnosti spotřebního materiálu a minimální spotřebě elektrické energie.
Celková spotřeba elektrické energie (TEC) je snížena inovativním ECO senzorem. Tato
funkce automaticky vypne zařízení v okamžiku, kdy světlo v místnosti klesne pod
určenou úroveň

TISKNĚTE VISUÁLNĚ DOKONALÉ DOKUMENTY
S vestavěným řadičem IPDS můžete tisknout bankovní doklady nebo faktury bez
nutnosti nákupu speciální IPDS tiskárny. Také pravý Adobe PostScript3 zajišťuje, že v
grafických aplikacích dojde k vytištění naprosto přesného rozvržení jednotlivých prvků.

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST
Ve velkých kancelářích je bezpečnost dat velmi důležitá. S volitelným pevným diskem
získáte standardně možnost šifrovat a přepisovat data na disku, možnost důvěrného
tisku, ke kterému dojde až po příchodu k tiskárně a autorizaci uživatele. Tyto funkce
zajišťují, že vaše dokumenty jsou v naprostém bezpečí.

SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA
Používání snad již nemůže být jednodušší. Klávesnice s deseti klávesami a třířádkový
LCD displej umožňují snadnou a intuitivní obsluhu. Automatické odesílání e-mailů
umožňuje rychlou reakci na jakýkoliv problém a standardní rozhraní USB2.0 výrazně
zjednodušuje použitelnost zařízení. To vše podtrhuje plný přední přístup ke stroji,
jednoduchá instalace ovladače a snadná výměna AIO cartridge.

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Nashuatec pomáhá nejen snižovat náklady na tisk, ale s naší pomocí snižujete i dopad
vaší firmy na životní prostředí. S pomocí nočního ECO senzoru a nízké spotřeby
energie v úsporném módu snížíte náklady na energii a zajistíte nižší produkci CO2.
Samozřejmostí je označení stroje značkou EnergyStar zajišťující nízkou produkci CO2
od výroby až po samotné používání stroje.

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
36 stran za minutu
pod 19 sekund
pod 6,9 sekund
388 x 450 x 345 mm
pod 15,5 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz
Maximum: pod 990 W
Úspora: pod 3,9 W
150,000 stran za měsíc

Paměť:
Fonty:
Rozlišení:

Výstupní kapacita:
Velikost papíru:
Gramáž papíru:

Standard: 1x550 listů
100 listů bypass
Maximum: 1.600 listů
250 listů
A4 - A6
Kazeta: 60 - 130 g/m²
Bypass: 60 - 162 g/m²
Duplex: 60 - 105 g/m²

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
All-in-one cartridge:
Černá: 15.000 listů1.
Stroj je dodáván se startovací cartridgí.

ŘADIČ
Procesor:
Tiskový jazyk:

Vstupní kapacita:

466 MHz
Standard:
PCL5e, PCL6, Adobe PostScript3
Volitelně: IPDS
Standard: 256 MB
Maximum: 512 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, duplex, podavač obálek
Paměť 128MB, paměť 256MB, HDD,
VM karta, jednotka IPDS, Gigabit LAN,
WiFi, LPT port

PŘIPOJITELNOST
Síťové protokoly:
Podporovaná prostředí:

Rozhraní:

TCP/IP, AppleTalk
IPP
Windows ® XP/Vista/7/8/Server 2003/
Server 2008/Server 2013
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 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 © 2013 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:

