Černobílé inteligentní zařízení A3

Chytrá řešení pro kancelář

IM 2702

Kopírka

Tiskárna

Skener

Fax

Inteligentní a spolehlivá multifunkce
Tato černobílá multifunkční tiskárna formátu A3, která přináší novou inteligenci do vašich procesů pro zpracování
dokumentů, se pyšní barevným dotykovým displejem, který zjednodušuje provoz a podporuje cloudovou integraci.

Inteligentní nástroj pro pracovní postupy

Na chytrém ovládacím panelu najdete předinstalovanou celou
řadu inteligentních nástrojů pro práci s dokumenty. Aplikace ke

Intuitivní uživatelské rozhraní

stažení, například kopírování nebo ID karet (dokladů),

Přizpůsobitelný displej

usnadňují časově náročné postupy. Pro lepší integraci slouží

Chytré aplikace ke stažení

i možnost tisku souborů přímo z vašeho archivu na sdíleném

Spojení s chytrým telefonem

disku v síti.
Uživatelé se mohou k multifunkční tiskárně snadno připojit
a tisknout ze smartphonů a tabletů nebo do nich skenovat.

Všestranná a produktivní

Model Nashuatec IM 2702, který je navržený pro náročná
prostředí, zaručuje vysoký výkon vyžadující minimální servisní

Tisk rychlostí 27 str./min.

podporu. Podporuje celou řadu jazyků jejichž přepínání je

Velkokapacitní ARDF

velmi jednoduché. Pro maximální snížení investičních nákladů

Formáty papíru A6 až A3

jsou k dispozici dva typy tonerů: standardní pro méně vytížená
pracoviště a vysokokapacitní pro snížení provozních nákladů

Max. vstupní kapacita 1.600 listů

všude tam, kde je tisk a kopírování na prvním místě.

Snadná údržba
Animovaní průvodci pro základní manipulaci
On-line nápověda dostupná z panelu
Podpora více jazyků
Toner s vysokou výtěžností

Multifunkce IM 2702 je ideálním řešením pro potřeby v oblasti
zpracování dokumentů. Umožňuje černobílý tisk a kopírování,
a skenovat umí i barevně. Fax je volitelným příslušenstvím.
ARDF rychle skenuje oboustranné originály a vysokou
rychlostí se tisknou i vícestránkové dokumenty. Díky až třem
zásobníkům papíru na 500 listů a bočnímu zásobníku papíru
lze snadno tisknout na celou řadu různých typů papíru včetně
obálek a štítků. A protože tato tiskárna samozřejmě umí
přepínat mezi zásobníky, není potřeba často doplňovat papír.

IM 2702 - Hardwarová konﬁgurace
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Držák RADF
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Kryt na boční podavač
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Výstupní přihrádka 1BIN
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Zásobník papíru na 500 listů
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Zásobník papíru na 2x500 listů
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Vysoký stolek
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Nízký stolek
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NASHUATEC IM 2702
HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECNĚ
Doba zahřívání

27 sek.

Rychl. prvního výst. ČB

6,5 sek.

Rychlost kontinuál. výstupu

27 str./min.

Paměť (std.)

2 GB

Paměť (max.)

2 GB

Hmotnost

46,5 kg

Rozměry (š×h×v)

587 × 581 × 677 mm

Napájení

220-240 V, 50/60 Hz

Laser. klasiﬁkace

Laserový produkt třídy 1 (IEC60825-1:2014)

KOPÍRKA
Počet kopií

Max. 999 kopií

Rozlišení

600×600 dpi

Zoom

25-400 %

TISKÁRNA
Tiskové jazyky

PCL5e
PCL6
PS 3 (emulace)

Rozlišení tisku (max.)

600×600 dpi

Rozhraní std.

Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T
USB 2.0 typ B
Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)
USB Host 2.0

Mobilní tisk

Apple AirPrint™
Mopria
Google Cloud Print

Prostředí Windows®

Windows 7
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Windows Server 2012
Windows Server 2012
Windows Server 2016
Windows® Server 2019

Prostředí Mac OS

Macintosh OS X v10.8 - v10.11

SKENER
Rychlost sken. ČB (str./min.)

50 obr./min.

Rychlost sken. barev. (str./min.)

50 obr./min.

Rozlišení (max.)

600 dpi

Dodávané ovladače

Síťový TWAIN

FAX (volitelně)
Kompatibilita

ITU-T (CCITT) G3

Rychlost vysílání

3 sek.

Rychlost modemu (max.)

33,6 kB/s

PAPÍR
Doporučené formáty papíru

A3
A4
A5
A6
B5
B6

Vstup papíru std.

500 lis.

Vstup papíru max.

1.600 lis.

Výstup papíru max.

250 lis.

Gramáž papíru

Zásobníky:52-105 g/m²
Boční zás.:52-216 g/m²

EKOLOGIE
Příkon (max.)

Max. 1.550 W

VOLITELNÉ ZÁSOBNÍKY A DOKONČOVÁNÍ
1× zásobník na 500 listů
2× zásobník na 500 listů
Výstupní přihrádka
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Faxový modul
Držák ADF
Čtečka karet NFC
Kryt bočního zásobníku

NASHUATEC IM 2702
HLAVNÍ SPECIFIKACE

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Toner (std. výtěžnost)

4.000 str.

Toner (vys. výtěžnost)

12.000 str.

Měření výtěžnosti - 2 str.
A4/úloha s 5% pokrytím

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 © 2019 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:

