Barevná inteligentní zařízení A4

Chytrá řešení pro kancelář
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Technologie budoucnosti na dosah ruky
Konec nepříjemností se zastaralými zařízeními, inteligentní kancelářská technologie, z níž nejsou všichni vystresovaní, je tady. Naše
nové multifunkce jsou inteligentními zařízeními, která jste si vždy přáli mít na skenování, kopírování a tisk dokumentů ve formátu A4.
Mají chytrý dotykový ovládací panel a využívají tu nejmodernější technologii.

Už nemusíte používat stará zařízení až do ukončení smlouvy. Automaticky aktualizovaný software a možnost přidávání dodatečných
funkcí je přesně to, co nyní uživatelé potřebují. Vaše multifunkční zařízení budou vždy připravena. Můžete tisknout, kopírovat
a skenovat více typů dokumentů, a to rychleji i na dálku bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. A při používání našich zařízení
jistě oceníte, že naše modelové řady multifunkcí A3 i A4 pracují na stejném principu.

Multifunkce této řady tisknou rychlostí 30-43 str./min. a díky více zásobníkům papíru si poradí s jakýmkoli typem tisku. Kromě toho
zásobníky pojmou více papíru než předchozí modely, takže strávíte méně času jejich doplňováním. Navíc nebudete muset platit
žádné další služby a doplňky. Pokud si vyberete model, který dokáže také sešívat a faxovat, budete mít v jediném chytrém zařízení
k dispozici všechny potřebné funkce.

Současná multifunkční zařízení musí držet krok
s dynamicky se měnícím digitálním pracovním prostředím
Škálovatelné možnosti zpracování dokumentů, které
rostou spolu s vaším byznysem
Všechna moderní zařízení mezi sebou dokážou navzájem
komunikovat. Proč by na tom mělo být vaše multifunkční
zařízení jinak? Se zařízením Nashuatec můžete skenovat
dokumenty do složky v síti, ale rovněž do aplikací třetích
stran i do cloudových služeb. Sami se rozhodnete, jaké
funkce vaše zařízení bude mít a jaké naopak ne. Na zařízení
vidíte jen ty aplikace, které používáte, abyste se k nim dostali
snadno a rychle.

Bezpečné zpracování dokumentů a dat
Multifunkční zařízení Nashuatec mají vlastní operační systém,
aby se zajistila jejich úplná bezpečnost. Ten vám poskytuje
dokonalou kontrolu nad tím, kdo vidí a kdo nevidí dokumenty,
které zpracováváte. Multifunkční zařízení umí po skončení
každé tiskové úlohy přepsat data, takže nehrozí únik citlivých
informací. Sami můžete rozhodnout, kdo bude mít přístup
k jednotlivým dokumentům, stačí jen nastavit přístupová
oprávnění.

Udržitelný design, který vás posune daleko do

Všechna inteligentní zařízení Nashuatec fungují navzájem

budoucnosti

propojeně, což znamená, že můžete přistupovat ke všem

Multifunkční zařízení Nashuatec jsou extrémně energeticky

současně, abyste snadno udrželi celou síť v chodu. Navíc lze

úsporná. Stejně jako pro vás je i pro nás důležité, aby každé

jakékoli provozní problémy řešit na dálku, takže zařízení

zařízení, které vyrobíme, zanechávalo v našem životním

nikdy nebudou mimo provoz příliš dlouho a vy se budete moci

prostředí co nejmenší uhlíkovou stopu. Co nejvíce dílů našich

soustředit na důležitější věci. Multifunkční zařízení budou

zařízení je vyrobeno z recyklovatelných materiálů, takže

efektivně pracovat v pozadí stejně jako jakákoli jiná chytrá

můžete být šetrní k životnímu prostředí a současně udržet

zařízení, která používáte k dosažení růstu svého byznysu.

nízké náklady.

Jednoduché systémy usnadňují váš pracovní život
Všechna naše zařízení se ovládají téměř stejně, protože mají
podobné ovládací panely i použité technologie. Nebudete tak
ztrácet čas zjišťováním, jak se skenuje nebo tiskne při použití
jiného zařízení. 10,1” výklopný dotykový displej se používá
stejně intuitivně jako smartphone, takže nesrozumitelné
zprávy na ovládacím panelu jsou minulostí. Můžete přidat
logo společnosti, přizpůsobit zařízení pro různé členy týmu
a sledovat na něm i instruktážní videa nebo si pročítat online
nápovědu.

Konﬁgurace

Faxový modul typ M41

Stolek vysoký 73
Rozměry:
498 x 532 x528 mm
Hmotnost: 20 kg
Nelze s IM C400SRF

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF
HLAVNÍ SPECIFIKACE

IM C300

IM C300F

IM C400F

IM C400SRF

19 sek.
7,2 sek.
8,6 sek.
30 str.⁄min.

19 sek.
7,2 sek.
8,6 sek.
30 str.⁄min.

17 sek.
6,2 sek.
7,4 sek.
43 str.⁄min.

17 sek.
6,7 sek.
7,9 sek.
43 str.⁄min.

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

2 GB

HDD (max.)
Hmotnost
Rozměry (š×h×v)
Napájení

320 GB
47 kg
498 × 561 × 510 mm

47 kg
50 kg
498 × 561 × 510 mm
498 × 561 × 590 mm
220-240 V, 50/60 Hz

60 kg
615 × 561 × 706 mm

KOPÍRKA
Počet kopií

Max. 999 kopií

Rozlišení

600 dpi

Zoom

25-400 % (krok 1 %)

TISKÁRNA
Tiskové jazyky std.

PCL5c
PCL6
PostScript 3 (emulace)
PDF Direct (emulace)

Tiskové jazyky vol.

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

Rozlišení tisku (max.)

1200×1200 (1bit.)

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)

Mobilní tisk

Apple AirPrint™
Mopria
Google Cloud Print
NFC
Smart Device Connector

Síťový protokol

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Prostředí Windows®

Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Windows Server 2016
Windows® Server 2019

Prostředí Mac OS

Macintosh OS X Native v10.11 nebo novější

Prostředí UNIX

UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Prostředí SAP® R/3®

SAP® R/3®
SAP® S/4®

SKENER
Rychlost skenování (SPDF)

jednostranně: 40, oboustranně: 80 obr./min.

Rozlišení (max.)

600 dpi

Režimy skenování

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

FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)
Okruh (Circuit)
Kompatibilita
Rychlost vysílání
Rychlost modemu (max.)
Rychlost skenování

-

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
2 sek.
33,6 kb/s
80 str. ⁄ min.

Vstup papíru std.
Vstup papíru boční zás.

250 lis.

250 lis.

Vstup papíru max.
Výstup papíru max.
Gramáž papíru

2000 lis.
200 lis.

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
2 sek.
33,6 kb/s
80 str. ⁄ min.

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
2 sek.
33,6 kb/s
80 str. ⁄ min.

550 lis.

550 lis.

PAPÍR
Doporučené formáty papíru

Typy papíru

A4, A5, B5
100 lis.
2000 lis.
2300 lis.
200 lis.
200 lis.
Zásobníky: (60-163 g/m²), Boční zás.: (60-220 g/m²), Duplex: (60-163 g/m²)

2300 lis.
250 lis.

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

EKOLOGIE
Příkon (max.)
Příkon v rež. připravenosti
TEC*
* Je to referenční hodnota
založená na zkušební metodě
ENERGY STAR Ver. 3.0.

Max. 1200 W
Max. 50,6 W
0,34 kWh/týden

Max. 1200 W
Max. 50,6 W
0,34 kWh/týden

Max. 1350 W
Max. 60,7 W
0,48 kWh/týden

Max. 1350 W
Max. 60,7 W
0,5 kWh/týden

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF
HLAVNÍ SPECIFIKACE

IM C300

IM C300F

IM C400F

IM C400SRF

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
3× zásobník papíru na 550 lis.

Formáty: (A4, A5, B5), Gramáž: (60-163 g/m²)

Výstupní přihrádka

Kapacita: (100 lis.), Formáty: (A4, A5, B5), Gramáž: (60-163 g/m²)

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Faxový modul, Stolek střední, Stolek vysoký, Stolek nízký, Pojízdný podstavec, VM karta, Orig. PostScript3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Jedn. Device
serveru, Konvertor formátu souborů, Jednotka OCR, Rozšířené zabezpečení HDD, Jednotka pro bezpečný přepis dat, Page keeper (detek. podání více listů), Jedn.
rozhraní počítadla, Čtečka karet NFC, Zámek zás. papíru
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Toner černý
Toner azur./ purp./ žlut.:
Měření výtěžnosti - 2×A4/úloha s
5% pokrytím

17000 výtisků
6000 výtisků

17000 výtisků
6000 výtisků

17500 výtisků
8000 výtisků

17500 výtisků
8000 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 © 2020 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:

