Najlepszy w klasie pod względem
szybkości, jakości i wydajności

DX 3240/DX 3440

Szybkie i ekonomiczne drukowanie z
przyjaznymi dla użytkownika funkcjami
Instytucje edukacyjne, urzędy, administracja i organizacje typu non-proﬁt wszystkie muszą stawić
czoła wspólnemu wyzwaniu komercyjnemu. Muszą zaspokoić potrzebę na szybkie drukowanie przy
niskich i kontrolowanych kosztach. Korzystając z technologii cyfrowej powielacze DX 3240 i
DX 3440 Nashuatec zostały specjalnie zaprojektowane do wytwarzania wysokiej jakości
dokumentacji. Powielacze DX 3240 i DX 3440 dodadzą elastyczności do Państwa produkcji
dokumentacji dzięki wszechstronnym opcjom obróbki papieru pozwalającym spełnić zróżnicowane
wymogi drukowania pojedynczych arkuszy. Teraz można przyjmować więcej zadań drukowania,
łatwo monitorować pracę urządzeń i sortować dokumenty, żeby móc je potem łatwo rozprowadzić w
całej organizacji. Oba modele są łatwe w użytkowaniu, niezawodne i zachowują wysoką wydajność.
Fascynująca szybkość i jakość sprawiają, że DX 3240 i DX3440 ﬁrmy Nashuatec są idealnym
wyborem dla uzyskania elastycznej i wydajnej kosztowo produkcji dużych ilości dokumentacji.

Wysoka wydajność
Dzięki wydajnym powielaczom DX 3240 i DX 3440 dotrzymasz nawet
najbardziej napiętych terminów. Oba modele zapewniają szybkie przetwarzanie
dokumentów dzięki wysokiej szybkości pracy wynoszącej 130 wydruków na
minutę (ppm). Teraz można wytwarzać dokumenty wysokiej jakości, takie
jak biuletyny, ulotki i formularze, szybko i wydajnie. Aby zapewnić niższe
koszty druku, dokumenty formatu A3, takie jak strony z podręczników lub
broszur, można zeskanować z szyby ekspozycyjnej i zmienić ich format na
A4. Oszczędzaj czas dzięki trybowi klasowemu wytwarzającemu materiały
drukowane partiami w ilościach odpowiednich dla wszystkich uczniów lub
studentów w klasie, gotowe do natychmiastowego rozdania.

130 stron na minutę

Wysokiej jakości i wszechstronna produkcja dokumentacji
Oba modele mogą wytwarzać szeroką gamę dokumentów do różnorodnych zastosowań, w
tym materiały dla studentów, notatki i ulotki. Fotograﬁe są drukowane wyraźnie z zachowaniem
drobnych szczegółów, a tekst jest reprodukowany dokładnie. Można również zwiększyć
atrakcyjność dokumentów dodając do nich kolor dzięki opcjonalnym bębnom kolorowym,
dostępnym w szerokim zakresie kolorów standardowych i indywidualnie dostosowanych do
potrzeb użytkownika. Korzystaj z przyjaznej dla użytkownika funkcjonalności poprzez wyraźny i
łatwy w użyciu panel sterowania zapewniający wydajne drukowanie za naciśnięciem przycisku.
Aby jeszcze zwiększyć wydajność, można użyć opcjonalnego kontrolera drukarki i drukować
bezpośrednio z komputera PC w krótkim, jednoetapowym procesie.

Wydajna kontrola kosztów
Uzyskanie niskiego kosztu wydruku to kluczowy element codziennej produkcji dokumentacji. DX 3240 i
DX 3440 zapewniają kontrolowane koszty pracy przy stale wysokiej wydajności produkcji dokumentacji.
Im więcej drukujesz, tym więcej oszczędzasz. Funkcja kodu użytkownika pozwala kontrolować ilość
wydruków w organizacji. Można łatwo monitorować użytkowanie, aby móc przydzielać limity kosztów
różnym wydziałom. Dalsze oszczędności umożliwia tryb oszczędny, pozwalający na uzyskanie większej ilości
wydruków z każdego pojemnika z tuszem. Ta funkcja jest idealna do drukowania codziennych dokumentów
wewnętrznych, takich jak formularze i arkusze.

Znakomite oprogramowanie i usługi
Jako uzupełnienie do urządzeń DX 3240
i DX 3440 Nashuatec oferuje doskonałe
oprogramowanie i usługi. Nasze rozwiązania
zostały specjalnie zaprojektowane, tak aby
dodawać wartość i zapewniają, że nasze
urządzenia kontynuują bezproblemową i
niezawodną pracę. Te innowacyjne produkty
i usługi obejmują wszystkie obszary Państwa
działalności, w tym zarządzanie dokumentacją,
sterowanie siecią, konsulting, szkolenie i
niezrównane wsparcie. Oferują dostosowane
do indywidualnych potrzeb rozwiązania
zwiększające wydajność, efektywność pracy i
kontrolę kosztów w całej organizacji.

Bardziej przyjazne dla środowiska
Dążymy do uzyskania najwyższej jakości we wszystkim, co robimy. DX 3240 i DX 3440
oferują ekologiczną i cichą pracę oraz niezwykle niskie zużycie energii. Te powielacze
spełniają również wymogi norm z przepisów UE dotyczących ochrony środowiska, a
nawet je przewyższają, co oznacza, że produkty nie zawierają ołowiu, chromu, kadmu
a nawet PCW.

DX 3240/DX 3440

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

FUNKCJE SPECJALNE

Typ:

Cyfrowy, biurkowy

Technologia druku:

Układ wałków dociskowych,
całkowicie automatyczny układ jednobębnowy

Oryginały:

Arkusze/książki

Wymiary oryginału:

Szyba ekspozycyjna
Maksymalnie: 297 x 432 mm
ADF (automatyczny podajnik dokumentów):
Minimalnie: 105 x 128 mm
Maksymalnie: 297 x 432 mm

Wymiary papieru
drukowania:

Minimalnie:
Maksymalnie:

90 x 140 mm
297 x 420 mm
(tryb podawania papieru A3)

Gramatura papieru:
drukowania

47 – 210 g/m2
Tryb podawania papieru A3:

Pole zadruku

DX 3240:
DX 3440:

Szybkość drukowania:

80 - 100 - 130 arkuszy na minutę (3 etapy)
Tryb podawania papieru A3:
80 arkuszy na minutę

DX 3240: 52 - 157 g/m2
DX 3440: 52 - 81 g/m2
210 x 288 mm (bęben A4)
250 x 355 mm (bęben B4)

Czas do pierwszego wydruku: Poniżej 33 sekund (A4)
Rozdzielczość:

300 dpi (Tryb szczegółowy: 300 x 400 dpi)

Tryby obrazów:

Tekst, fotograﬁa, tekst/fotograﬁa
(automatyczne oddzielanie), raster, ołówek

Położenie obrazu:

Pionowe:
Poziome:
Tryb podawania papieru A3:
Pionowe:
Poziomie:

± 10 mm
± 10 mm
DX 3240: -20 mm stałe
DX 3440: -10 mm stałe
Stałe

Powiększenie/
pomniejszenie kopii:

4 stopnie pomniejszenia:
3 stopnie powiększenia:

Druk w kolorze:

Poprzez wymianę bębna kolorowego
1000 arkuszy (80 g/m2)

®

Printed with

Ecolith Ink

A környezet megóvása érdekében
Ecolith festékkel nyomtatva

OPCJE
• Kontroler drukarki VC-20
• Pokrywa szyby ekspozycyjnej
• Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 30 arkuszy
• Bęben koloru: DX 3240: Typ 20 A4
DX 3440: Typ 20 B4
• Taśmowy separator wydruków
• Szafka

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
• Matryca DX 3240 (300 A4 matryc/rolkę)
• Matryca DX 3440 (260 B4 matryc/rolkę)
• Czarny tusz (600 ml pojemnik)
• Tusze kolorowe typu II (600 ml pojemnik): czerwony, niebieski, żółty, zielony, ﬁoletowy,
granatowy, brązowy, rdzawoczerwony, pomarańczowy, niebieskozielony
• Taśma do separatora
Aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, urządzeniach opcjonalnych i
programowaniu, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą Nashuatec.
Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę
http://www.Nashuatec.com.

71, 82, 87, 93%
115, 122, 141%

Pojemność tacy
odbierania druku:

1000 arkuszy (80 g/m2)
Tryb podawania papieru A3:

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii:

Maksymalnie:

Wymiary (S x G x W):

Z pokrywą:
Z ADF:

1244 x 676 x 633 mm
1244 x 676 x 686 mm

Waga:

Z pokrywą:
Z ADF:

70,5 kg
75 kg

500 arkuszy (80 g/m2)

Wytwarzanie matrycy: 160 W
Drukowanie: 160 W
(przy 130 arkuszach na minutę)
Tryb oszczędzania energii:
Poniżej 3 W

Zgodne z certyﬁkatem ISO9001: 2000
Zgodne z certyﬁkatem ISO14001
Urządzenie zostało wyprodukowane przez
ﬁrmę Nashuatec zgodnie z wytycznymi EC
ENERGY STAR dotyczącymi zużycia energii.
Firma Nashuatec wierzy w zachowanie
cennych zasobów naturalnych Ziemi.
Broszura ta jest wydrukowana na papierze
przyjaznym środowisku naturalnemu: 50%
włókien wtórnie przetworzonych, 50%
bezchlorowo wybielonej pulpy papierowej.
Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są
znakami handlowymi odpowiednich ﬁrm.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza
broszura, jej treść oraz wygląd nie mogą być
zmieniane, kopiowane w części lub w całości,
ani też włączane do innych dokumentów
bez wcześniejszej pisemnej zgody
Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

EUR - B0408N - 280046

Specyﬁkacja i wygląd zewnętrzny mogą
zostać zmienione bez uprzedniego
powiadomienia. Kolory rzeczywistego
produktu mogą się różnić od kolorów
prezentowanych w tej broszurze.

* NAD X34 40 000 4PL N*

Pojemność tacy
podawania papieru

Połączenie dwóch oryginałów, powtarzanie obrazów, pomijanie podawania, usuwanie
marginesów, cykl automatyczny, kod użytkownika, automatyczna korekcja tła, tryb
programowania, tryb klasy/pamięci, tryb oszczędny, tryb bezpieczeństwa, tintowanie
tryb oszczędzania energii, drukowanie punktowe kolorowe z opcjonalnymi zespołami
bębnów kolorów

