SPC231SF/SPC232SF
KOPIARKA
Technologia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SKANER

laserowa, 4 bbny ustawione tandemowo,
tonery jednoskadnikowe

Rozdzielczo

1200dpi

Rozmiar oryginaów

maksymalnie A4

Szybko kopiowania

20 str./min. mono/kolor

Formaty wyjciowe

PDF/TIFF/JPEG

Rozdzielczo kopiowania

600dpi

Sterowniki

WIA (USB), TWAIN (USB/sie)

Kopiowanie wielokrotne

do 99 kopii

Skanowanie do e-mail

SMTP, TCP/IP

Czas nagrzewania

mniej ni 48 sekund

maksymalnie 100

Czas uzyskania pierwszej
kopii

mniej ni 30 sekund

Ilo przechowywanych
adresów
Skanowanie do folderu

przez protokoy SMB i FTP

Skalowanie

25 – 400% (w krokach co 1%)

Pami

SPC231SF: 128MB
SPC232SF: 256MB, maksymalnie 512MB

FAKS
Typ linii

PSTN, PABX

Pojemno papieru

Standardowa: kaseta na 250 arkuszy, podajnik
rczny na 1 arkusz
Maksymalna: 751 arkuszy

Kompatybilno

ITU-T, G3

Szybko modemu

maksymalnie 33,6 Kbps

Rozdzielczo

200 x 200dpi

Rodzaje kompresji

MH, MR, MMR

Szybko skanowania

mniej ni 5 sekund

Pojemno pamici faksu

100 stron

Podtrzymanie pamici

Tak (1 godzina)

Pojemno podajnika ADF

35 arkuszy

Pojemno tacy odbiorczej

150 arkuszy

Rozmiar papieru

kasety na papier: A6 – A4
podajnik rczny: A6 – A4
dodatkowa kaseta na papier: A4

Gramatura papieru

kaseta na papier numer 1
oraz podajnik rczny: 60 – 160 g/m2
dodatkowa kaseta na papier: 60 – 105 g/m2

OPROGRAMOWANIE

Drukowanie dwustronne

standard

Narzdzie PC Fax

Wymiary

420 x 493 x 476mm

Waga

mniej ni 30kg

OPCJE

Zasilanie

220 – 240V, 50/60Hz

Kaseta na papier o pojemnoci 500 arkuszy

Zuycie energii

maksymalnie: 1,3kW
tryb oszczdzania energii:
mniej ni 20W (SPC231SF),
mniej ni 25W (SPC232SF)

Dodatkowa pami 256MB (SPC232SF)

Page Manager

DRUKARKA
Szybko drukowania

20 stron na minut

Jzyki druku

SPC231SF: DDST
SPC232SF: PCL5c, PCL6, PostScript®3™

Rozdzielczo

maksymalnie 2400x600dpi

Interfejsy

USB 2.0, Ethernet 10/100

Protokoy sieciowe

TCP/IP, IPP

Obsugiwane systemy

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008,
Macintosh OS X v10.2.8 – 10.5 (tryb natywny)

Wszystkie produkty Nashuatec speniaj
normy jakoci ISO 9001 oraz ochrony
rodowiska naturalnego ISO 14001.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej
oraz wygldzie produktów. Pena gama
produktów pokazana w tej publikacji moe
nie by zawsze dostpna. Wszystkie marki,
nazwy i znaki towarowe nale do ich
prawnych wacicieli.

www.nashuatec.pl

Szybkie i kompaktowe
kolorowe urzdzenia wielofunkcyjne

SPC231SF/SPC232SF

Minimalne rozmiary,
maksymalna produktywno
Urzdzenia wielofunkcyjne Nashuatec SPC231SF oraz SPC232SF oferuj wszystko, czego
oczekujesz od wydajnych i oszczdnych MFP. Co wicej, przy zaskakujco niewielkich
rozmiarach przewyszaj swoimi moliwociami znacznie wiksze urzdzenia oferowane
przez konkurencj – oszczdzajc jednoczenie cenne miejsce w Twoim biurze. Dziki
wbudowanym zaawansowanym opcjom sieciowym z atwoci bdziesz je móg podczy
do infrastruktury biurowej i korzysta od razu ze wszystkich zaawansowanych moliwoci.
Urzdzenia Nashuatec SPC231SF/SPC232SF to:
• 20 stron na minut w mono i penym kolorze
• niewielkie wymiary
• bardzo atrakcyjne cakowite koszty uytkowania
• nadzwyczajna atwo obsugi
• obsuga funkcji PC Fax

Oszczdzaj czas, wykorzystaj produktywno
Dziki nowym urzdzeniom wielofunkcyjnym Nashuatec moesz zapomnie o dugim oczekiwaniu na kolorowe kopie i wydruki. W przypadku drukowania pierwsza strona – czy kolorowa,
czy te monochromatyczna - pojawia si ju po 14 sekundach, a szybko drukowania wynosi
20 stron zarówno w czerni i bieli, jak i penym kolorze. Kiedy kopiujemy, na pierwsz stron nie
bdziemy czeka wicej ni 30 sekund. Ponadto urzdzenia SPC231SF oraz SPC232SF wyposaone s w modu automatycznego drukowania dwustronnego. Dla tych urzdze dostpna jest
równie dodatkowa kaseta na papier o pojemnoci 500 arkuszy, dziki czemu nie jest konieczne
czste dokadanie papieru.

Najwysza jako wydruków kolorowych
Urzdzenia wielofunkcyjne Nashuatec to równie
gwarancja doskonaej jakoci wydruków, prawidowego nasycenia kolorów i wiernego oddania najdrobniejszych szczegóów. Moduy drukujce urzdze SPC231/
SPC232SF dysponuj rozdzielczoci 2400 x 600dpi
co gwarantuje, e Twoje dokumenty bd wyglday
w peni profesjonalnie. Mechanizm drukujcy z pasem
porednim przenoszenia obrazu gwarantuje doskona
rejestracj kolorów i stabilno wydruków. Moesz by
pewien, e kady z Twoich wydruków bdzie tak samo
wysokiej jakoci.

Oszczdzaj przestrze
Poprzez swoje nadzwyczajnie mae gabaryty, urzdzenia Nashuatec SPC231SF oraz SPC232SF doskonale wpisuj
si w przestrze Twojego biura nie pomniejszajc komfortu pracy. Zapomnij o problemach zwizanych z organizacj
miejsca pracy i cigym braku miejsca na biurku.

SPC231SF/SPC232SF

Urzdzenie przyjazne dla uytkownika
Nashuatec SPC231SF/SPC232SF cechuj si wyjtkowo przejrzystym panelem uytkownika,
wspomagajc codzienn prac równie tych mniej dowiadczonych uytkowników poprzez:
• panel uytkownika podzielony na funkcjonalne, jasno opisane sekcje
• mechanizm skanera skonstruowany pod ktem uatwienia procesu skanowania
• konstrukcja urzdzenia maksymalnie uatwiajca wymian materiaów eksploatacyjnych bez
gro by uszkodzenia jakichkolwiek czci urzdzenia

Szybkie faksowanie
Szybki modu faksowy umoliwi Ci
transmisj dokumentów bez ryzyka, e
Twoje rachunki telefoniczne wzrosn.
Dodatkowo, zainstalowany automatyczny podajnik dokumentów sprawi,
e podczas wysyania nie jest konieczne dokadanie kolejnych kartek wysyanego dokumentu. Teraz po prostu
uó dokument na podajniku, wybierz
funkcj nadawania faksu i poczekaj na
zakoczenie transmisji.

Pena funkcjonalno sieciowa
• wszystkie funkcje zintegrowane w jednym, kompaktowym
urzdzeniu
• atwa integracja z sieciowymi systemami operacyjnymi
• zaawansowana dystrybucja dokumentów za pomoc
skanowania do e-mail oraz przesyania do folderów za
pomoc protokoów SMB lub FTP
• monitorowanie stanu urzdze sieciowych za pomoc
doczonego oprogramowania

Trwao i pewno uytkowania
Urzdzenia Nashuatec zbudowane s w oparciu o lata dowiadcze zwizanych z konstruowaniem wydajnych kopiarek biurowych i urzdze wielofunkcyjnych. To gwarantuje, e
drukarki i urzdzenia wielofunkcyjne Nashuatec bd suyy w Twoim biurze przez dugi
okres czasu, zapewniajc pewno dziaania i sta, najwysz jako drukowanych prac.
Urzdzenia Nashuatec s objte godnym zaufania programem serwisowym wiadczonym
przez sie profesjonalnych punktów.

