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MP1500

Nashuatec MP1500 jest niedrogim
i zajmującym niewiele przestrzeni
urządzeniem, które oferuje szybkie
i wygodne kopiowanie w małym biurze lub
grupie roboczej. Dzięki krótkiemu czasowi

WYJĄTKOWO ŁATWA W OBSŁUDZE
CYFROWA KOPIARKA FORMATU A3

pierwszej kopii oraz łatwemu w użyciu
panelowi kontrolnemu, możecie Państwo
szybko i sprawnie wykonywać wysokiej
jakości kopie w formatach od A6 do A3.

Łatwa w obsłudze
Panel kontrolny kopiarki cyfrowej Nashuatec MP1500 jest wyjątkowo
przejrzysty. Wszystkie funkcje kopiarki są łatwo i szybko dostępne poprzez
serię intuicyjnych poleceń, dzięki którym korzystanie z urządzenia nie
sprawia problemów nawet początkującym użytkownikom.
Wygodne zarządzanie papierem
Kopiarka cyfrowa Nashuatec MP1500 doskonale radzi sobie z papierem
o formacie od A6 do A3. Korzystając z urządzenia można wykonywać kopie
na szerokiej gamie nośników: papierze wizytówkowym bądź
samoprzylepnym, foliach transparentnych, czy papierze o zwiększonej
gramaturze. Zalety te, w połączeniu z maksymalną pojemnością papieru
350 arkuszy sprawiają, że urządzenie Nashuatec MP1500 doskonale radzi
sobie z wszelkimi powierzonymi jej zadaniami.
Funkcja skalowania
Standardowa funkcja skalowania umożliwia pomniejszanie całego
dokumentu lub jego części do 50% bądź powiększenie do 200% w krokach
co 1%. Pomniejszenie dokumentu z formatu A3 do A4 lub powiększenie
z formatu A4 do A3 można dokonać za pomocą jednego przycisku
korzystając z zaprogramowanych wartości reprodukcji.
Szybkość i jakość
Urządzenie Nashuatec MP1500 umożliwia uzyskanie pierwszej kopii
w czasie poniżej 6,5 sekundy i wykonanie do 15 kopii na minutę.
Połączenie tych parametrów z wysoką rozdzielczością wydruków 600dpi
zaspokoi wszelkie wymagania stawiane dokumentom niezbędnym w
codziennej pracy. Kolejną funkcją, mającą na celu oszczędność czasu, jest
technologia "skanuj raz, drukuj wiele razy". Zabezpiecza to kopiowane
oryginały, zapewniając jednocześnie doskonałą jakość każdej kopii.

Specyfikacja techniczna MP1500
Typ
Zasilanie
Maksymalny pobór mocy
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
Waga
Gramatura papieru
Podawanie papieru

Oszczędność przestrzeni
Jak na maszynę obsługującą format A3, kopiarka Nashuatec MP1500 jest
wyjątkowo kompaktowym urządzeniem. Została zaprojektowana z myślą
o oszczędności przestrzeni, co oznacza, że doskonale będzie pasować do
każdego biura czy miejsca pracy, gdzie wolna przestrzeń odgrywa duże
znaczenie.
Automatyczny podajnik dokumentów (opcja)
W celu szybkiego i sprawnego kopiowania, urządzenie Nashuatec MP1500
można wyposażyć w opcjonalny podajnik dokumentów o pojemności 30
arkuszy. Opcja ta przyspiesza proces kopiowania, umożliwia łatwe
i bezproblemowe kopiowanie wielostronicowych dokumentów
oszczędzając czas spędzony przy kopiarce.
Przyjazne środowisku
Nashuatec MP1500 charakteryzuje się niskim zużyciem energii. Urządzenie
zaprojektowane zostało tak, by spełniać nie tylko obecne, ale również
przyszłe normy Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska. Wynikiem
tego jest brak użycia w ich produkcji tworzyw takich jak ołów, chrom, PVC
czy kadm.
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Całkowita pojemność papieru
kopiarka
Proces kopiowania
Metoda skanowania
Pamięć kopiarki
Format oryginału
Format kopii
Szybkość kopiowania
Czas nagrzewania
Czas pierwszej kopii
Wybór ilości kopii
Nasycenie obrazu
Skalowanie
Stałe wartości reprodukcji
Kody użytkownika
inne opcje

biurkowa, nieruchoma szyba ekspozycyjna
220/240V, 50/60Hz
mniej niż 1,28kW
550 x 568 x 420mm
35kg
60-90g/m2 (kaseta)
52-162g/m2 (podajnik ręczny)
1 x 250 arkuszy (kaseta)
+ 100 arkuszy (podajnik ręczny)
350 arkuszy
suchy, dwuskładnikowy toner
600dpi
16MB
maksymalnie A3
A6 - A3
15 kopii formatu A4 na min.
15 sekund
poniżej 6,5 sekundy
do 99 kopii
automatyczne lub ręczne
od 50% do 200% płynnie co 1%
50%, 71%, 82%, 93%, 100%, 122%, 141%, 200%
50 kodów ośmiocyfrowych
pokrywa oryginałów
automatyczny podajnik dokumentów na 30 arkuszy
stolik
uchwyt kasety na papier

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego
ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie
produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie
marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

