MP W6700SP

Digitální černobílá multifunkční kopírka A0

ţ Kopírka ţ Tiskárna ţ Skener

MP W6700 SP

6,7
str.A1/min

černobíle

Spolehlivá multifunkční tiskárna pro malé
a střední pracovní skupiny. Chcete rychlý
výstup s vysokým rozlišením a velmi vysokou
spolehlivostí?
Pak
byla
tato
černobílá
multifunkce vytvořena přímo pro vás.
Jediné zařízení vám umožní tisknout, kopírovat a barevně skenovat.
Navíc můžete výrazně zjednodušit proces archivace dokumentů nebo
mít ve stroji přednachystané výkresy k dalšímu tisku.
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Nashuatec MP W6700SP
Velký výkonem, malý rozměry

Vysoká produktivita
Vysokorychlostní černobílý tisk
6,7 stran za minutu (A1 horizontálně)
Ohřev stroje z režimu spánku trvá 120 sekund.
Následně se vaše první kopie vytiskne za pouhých 15
sekund a vlastní tisk pokračuje rychlostí 6,7 stran za
minutu (A1 horizontálně).

Barevný skener
Komplexní řešení skenování
Skenování a tisk pomocí SD karty či ﬂash disku je
integrován přímo do stroje. Mezi základní možnosti
skeneru patří skenování do e-mailu, PDF skenování,
dávkové skenování, TWAIN skenování, skenování do
složky a skenování URL.

Snadná obsluha
Zapoměňte na PC
Díky novému ovládacímu panelu lze snadno
konﬁgurovat pracovní postupy a zkratky nastavení
jedním dotykem. Současně slot USB/SD umožňuje
přímo pracovat s daty - není potřeba PC.

Nejmenší půdorys
Nízké nároky na prostory
Máte v kanceláři málo místa? Naše multifunkční
kopírka je koncipována tak, aby byla kompaktní
a obsluhovala se výhradně ze předu.
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Výhody maximální multifunkčnosti

Zvyšte svoji produktivitu
Užijte si rychlý černobílý tisk 6,7 stran za minutu (A1 horizontálně) a rozlišení
600dpi pro vynikající přesnost čar. Barevné skenování s rychlostí 26,7 mm/s
a černobílé skenování s rychlostí až 80 mm/s zajistí vyskou produktivitu.

Volitelné OCR (prohledávatelné PDF)
ź
ź
ź
ź
ź

Nyní můžete při skenování přidávat do dokumentu textové informace.
Elektronické vyhledávací funkce vám umožní vyhledávat konkrétní slova.
Můžete využívat kopírování jako u ostatních dokumentů.
Zvyšuje produktivitu.
Snižuje čas pro vyhledávání.

Sklopný barevný širokoúhlý ovládací panel
ź
ź
ź
ź
ź
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Flexibilní 9" barevný LCD dotykový panel.
Intuitivní uživatelské rozhraní s jednoduchým programováním předvoleb.
Plnobarevné náhledy skenování.
Vysoká funkčnost s podporou 18ti jazyků.
Snadné odstranění záseku a jednoduchá manipulace s papírem.

Navrženo pro maximální použitelnost

Nový rozšířený řadič
Chcete zefektivnit práci s velkoformátovými dokumenty a dodat trvale vysokou
propustnost pomocí rychlého skenování a tisku? Nový rozšířený řadič GWNX+
zajišťuje, že dostanete přesně to, co potřebujete spolu s plným připojení
k počítačové síti.

Flexibilní výstup
Kapacita výstupu může být navýšena pro formáty A0 nebo i vybavena
automatickou skladačkou. Stroj lze rozšířit tak, aby práce s originály
i vytvořenými kopiemi byla co nejpohodlnější a nehrozilo poškození cenných
originálů.
* Pro dostupnost jednotlivého příslušenství kontaktujte vašeho prodejce značky
Nashuatec

Podpora aplikací a řešení
Tiskové utility umožňují centralizovat správu ohromného množství dokumentů
a kreseb.
ź volitelně lze skenovat na stroji Nashuatec a vytisknout na jiné tiskárně nebo
ploteru.
ź @Remote umožňuje sledování a servis tiskárny, zlepšuje pracovní postupy,
provádí automatický odečet počitadel.
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Přínos pro vyšší kvalitu a dostupnost

Vylepšená kvalita tisku
ź
ź
ź

Nová technologie zajišťující ostrost obrazu.
Stabilně kvalitní výstup při velkoobjemovém tisku.
Snížení rozptylu toneru pro kvalitnější podání výstupu.

Zmenšení okrajů tisku
ź
ź
ź
ź

Nepotisknutelný okraj pod 5mm
Bez nutnosti nastavovat okraje ručně.
Vylepšený synchronizovaný střih papíru při webovém tisku, klasickém tisku
i přes PrintCopy.
Optimalizace velikosti papíru umožňuje non-stop provoz při vysokém
objemu tisku.

Práce s papírem
Stroj je vybaven zásobníkem na dvě papírové role šíře 210 až 914mm
s maximální délkou tisku 15m. Tento zásobník je přímo ve stroji, stejně jako
tiskový a skenovací modul - není zapotřebí přikupovat žádné příslušenství.

05

MP W6700SP

3

1

2

5

6
4

1 Barevný LCD panel
Nový 9" barevný, široký VGA ovládací panel
poskytuje zlepšenou použitelnost a přístupnost.
Zahrnuje i animované průvodce pro snadnější
odstranění záseku nebo výměnu role papíru.
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2 role ve standardu
splňují požadavek i náročných konstrukčních
kanceláří a kopírovacích center, kde je zapotřebí
využívat více formátů papíru.

2

5

Jazyk PS3 ve standardu

3

Přední výstup
Pohodlný přední přístup šetří nejen čas, ale i cenný
kancelářský prostor.

Standardní vybavení jazykem PostScript3 nabízí
úplnou kompatibilitu se všemi systémy.

USB média
USB/SD slot podporuje skenování a tisk
z vyměnitelných médií. Data jsou uložena přímo,
bez nutnosti použít PC.
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Volitelné OCR pro archivaci
Volitelné OCR zvyšuje bezpečnost a šetří čas při
digitální archivaci.
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MP W6700SP
HLAVNÍ SPECIFIKACE

SPOLEČNÉ
Technologie:
Fixace:
Typ toneru:
Rychlost tisku:
Rychlost kopírování
Rozlišení tisku:

Rozlišení kopírování:
Doba ohřevu:
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost:
Napájení:
Spotřeba energie:

TISKOVÝ ŘADIČ
Elektro-fotograﬁcký tisk
Teplem a tlakem
Magnetický, dvoukomponentní, suchý
tonerový systém
3,3 str./min A0 SEF; 6,7str./min A1 LEF
6,7 str./min A1 LEF
RPCS 600dpi
PS3/PDF 600/300dpi
RP-GL/GL2 600/400dpi
RTIFF 600/400/300/200dpi
600dpi
pod 120s
1.250 x 755 x 1.215mm
pod 295kg
220V-240V/8A 50/60Hz
Tisk: pod 3kW

Skener
Rozlišení barevného
skenování:
Rychlost skenování:
Skenovatelná oblast:

150/200∗/300/400/600 ∗výchozí Twain
150 - 1200dpi
čb: 80mm/s (600dpi)
barva: 26.7mm/s (600dpi)
max: 914,4 x 15.000mm
min: 210 x 210mm

Šířka originálu:
Maximální šířka:
Velikost papíru:

Maximální délka:
Gramáž papíru:

Vestavěný
(kopírka-tiskárna-skener)
CPU:
Calpella (1,06 GHz)
Paměť:
2.5GB
HDD:
320GB(sdíleno s kopírkou,
tiskárnou a skenerem)
Operační systémy:
Windows Vista/7/8/8.1/10/2003
server/2008server/2008R2server/
2012server/2012serverR2
Mac OS (Mac OS10.7 a vyšší)
Síťové protokoly:
standard: TCP/IP (IPv4, IPv6),
volitelně: IPX/SPX
Podporované tiskové jazyky: PostScript3 (PDF), RPCS,
Emulation: HP-GL, HP-GL/
2 (HP-RTL), TIFF (CALS)
Fonty:
136 fontů
Síťové rozhraní:
standard: 100/10base-TX,
USB2.0
volitelně: IEEE802.11a/b/g/n (wireless)
Servisní rozhraní:
2 slots
USB 2.0 host

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Multi Stacker Type 7140/Double Stacker Type 7140/Original Tray
Type G/Roll Holder Unit Type A/Original Hanger/IEEE802.11a/g/n
Interface Unit Type M2

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRÁCE S PAPÍREM
Formáty papíru:

Conﬁgurace:

SEF: A0/A1/A2/A3/A4
LEF: A1/A2/A3/A4
210 - 914.4mm
914.4mm
maximum: 914 x 15.000mm
2 role papíru
šířka: 210 - 914mm
15.000mm
2
role: 51-134g/m

MP W6700SP splňuje normu Energy Star 1.1 EPEAT ‘GOLD’

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:

