Wydajne drukarki kolorowe do codziennych
zastosowań biurowych

SP C311N/SP C312DN

Wysoka jakość, niski koszt
Powszechnie wiadomo, że kolorowe dokumenty prezentują się lepiej niż czarno-białe. Urządzenia
SP C311N/SP C312DN ﬁrmy Nashuatec dowodzą, że tę wartość dodaną można uzyskać przy niskim koszcie
wydruku. Odznaczają się również krótkim czasem nagrzewania, imponują prędkością działania oraz wysoką
jakością uzyskiwanych obrazów. Dzięki zaawansowanym funkcjom druku dokumenty tworzone wewnątrz
Twojej ﬁrmy zyskają nową jakość. Te łatwe w obsłudze drukarki posiadają wszystko, co konieczne, by
sprostać wymaganiom obiegu dokumentów kolorowych.

• 25 wydruków na minutę.
• Doskonały kolor i jakość obrazów.
• Niski koszt druku w przeliczeniu na stronę.
• Wygodne w użyciu zintegrowane kartridże.
• Niewielkie wymiary podstawy urządzenia.

Kompaktowe urządzenia o dużej wydajności
PRODUKTYWNOŚĆ
Urządzenia SP C311N/SP C312DN tworzą dokumenty błyskawicznie. Potrzebują zaledwie 30 sekund
na rozgrzanie. Pierwszy wydruk kolorowy i monochromatyczny dostarczany jest w 13,5 sekundy. Ciągła
prędkość drukowania wynosi 25 stron na minutę, zarówno dla wydruków czarno-białych, jak i kolorowych.

OBSŁUGA PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA
Podobnie jak pozostałe produkty ﬁrmy Nashuatec, również SP C311N/SP C312DN są wyjątkowo proste
w użyciu. Łatwa wymiana części sprawia, że czynności konserwacyjne można przeprowadzić szybko
i bez problemów. Wygodne w użyciu zintegrowane kartridże pozwalają za jednym podejściem wymienić
bęben i toner. Dzięki poprowadzeniu papieru z przodu urządzenia, wszelkie zacięcia mogą być usuwane
w mgnieniu oka.

REWELACYJNA JAKOŚĆ WYDRUKÓW
Zaimponuj klientom dokumentami o doskonałych kolorach. Urządzenia SP C311N/SP C312DN tworzą
żywe kolory, a ich maksymalna rozdzielczość druku wynosi 600 dpi. Możesz nawet uruchomić specjalny
system dopasowania koloru, który symuluje druk offsetowy.

SP C311N/SP C312DN

TWÓRZ DOKUMENTY WEWNĄTRZ FIRMY
• Ciesz się powtarzalną, wysoką jakością kolorów we wszystkich dokumentach dzięki funkcji rejestracji kolorów.
• Wybierz kasetę, z której podawany będzie papier na stronę tytułową dokumentów.
• Drukuj na uprzednio zadrukowanym papierze, korzystając z trybu Papieru ﬁrmowego.

NISKI CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA TO TWOJA KORZYŚĆ!
• Konkurencyjna cena urządzenia.
• Niski koszt druku w przeliczeniu na stronę.
• Druk dwustronny w standardzie (tylko SP C312DN).

DBAMY O ŚRODOWISKO – A TY?
Urządzenia ﬁrmy Nashuatec zwiększają efektywność kosztową obiegu dokumentów w ﬁrmie, jednocześnie
dbając o środowisko naturalne. Krótki czas nagrzewania pozwala na częste korzystanie z trybu
oszczędzania energii. Niewielkie zużycie prądu łączy się w urządzeniu SP C312DN z oszczędzającą papier
funkcją drukowania dwustronnego. Jeśli coś jest dobre dla natury, jest dobre również dla Ciebie!

SP C311N/SP C312DN
OGÓLNE

OBSŁUGA PAPIERU

Technologia:

Skanowanie wiązką lasera, drukowanie
elektrofotograﬁczne
Prędkość druku ciągłego: Kolorowego: 25 wydruków na minutę
Czarno-białego: 25 wydruków na minutę
Rozdzielczość:
600 dpi
Czas nagrzewania:
Mniej niż 30 sekund
Pierwszy wydruk:
13,5 sekundy
Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.): 400 x 480 x 387 mm
Waga:
Mniej niż 28 kg
Zasilanie:
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Zużycie energii:
Maksymalnie: Mniej niż 1,3 kW
Tryb oszczędzania energii: Mniej niż 15 W
Tryb duty:
50.000 stron miesięcznie

Pojemność wejściowa:

KONTROLER

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Procesor:
400 MHz
Język drukarki/rozdzielczość: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹:
600 x 600 dpi (Prędkość),
1.200 x 600 dpi odpowiednik (Normalny),
2.400 x 600 dpi odpowiednik (Jakość)
Pamięć:
Standardowo: 128 MB
Maksymalnie: 640 MB
Sterowniki:
PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹
Czcionki:
PCL, PostScript® 3™¹: 80 czcionek HP

Toner:

Interfejs:

Gramatura:

Nośniki:

C, M, Y: 6.000 (duża wydajność) – 2.500 (standardowa
wydajność) stron*
K: 6.500 (duża wydajność) – 2.500 (standardowa
wydajność) stron*
Zestaw konserwacyjny:
90.000 wydruków
Pas transferowy:
90.000 wydruków
Pojemnik na zużyty toner: 55.000
Urządzenia SP C311N/SP C312DN dostarczane są z zestawem startowym na
2.500 arkuszy.
* zgodnie z normą IEC24712, dla tonerów kolorowych ISO/IEC 19798.

OPCJE

PODŁĄCZENIE
Protokoły sieciowe:
Obsługiwane środowiska:

Pojemność wyjściowa:
Rozmiar papieru:

Standardowo: kaseta na 500 arkuszy
podajnik ręczny na 100 arkuszy
Maksymalnie: 1.100 arkuszy
Standardowo: 150 arkuszy (80 g/m²)
Kasety: A5 - A4
Podajnik ręczny: A6 - A4
Opcjonalna kaseta: A4
Kasety: 60 - 105 g/m²
Podajnik ręczny: 60 - 200 g/m²
Opcjonalna kaseta: 60 - 105 g/m²
Standardowe/opcjonalne kasety: Zwykły papier,
papier z odzysku, papier dziurkowany
Podajnik ręczny: Zwykły papier, papier z odzysku,
koperty, papier błyszczący, papier gruby, etykiety

TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
Citrix Presentation Server 4.0/4.5
Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (native mode)
Novell® Netware® v4.x lub nowszy
USB 2.0
10 base-T/100 base-T Ethernet
PictBridge (tylko SP C312DN)

Wewnętrzne: pamięć 256 MB
Zewnętrzne: 1 x kaseta na 500 arkuszy
¹ SP C311N/SP C312DN nie korzystają z oryginalnego PostScript®, tylko z jego
emulacji.
Dostępność modeli, opcjonalnego wyposażenia oraz oprogramowania można
sprawdzić u lokalnego dostawcy Nashuatec.

OPROGRAMOWANIE
DeskTopBinder Lite, FontManager

Certyfikat ISO9001: 2000 Certyfikat ISO14001
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze.
Zamieszczone ilustracje nie są fotografiami produktu, toteż mogą wystąpić drobne różnice
w detalach.
Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC
Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą
być zmieniane, adoptowane, kopiowane w części lub całości ani wykorzystywane w
innych opracowaniach bez uprzedniej pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

Po więcej informacji prosimy o kontakt z
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www.nashuatec.com

