
Bezkompromisowy, 
wydajny druk w kolorze

SPC820DN/SPC821DN



Bezkompromisowa wydajno��
najwy�szej jako�ci

Je�li wymogiem jest najwy�sza jako�� wydruków kolorowych bez rezygnowania z wysokiej 
produktywno�ci i zaawansowanej obróbki dokumentów, to kolorowe drukarki laserowe 
Nashuatec SPC820DN oraz SPC821DN s� doskona�ym wyborem. Ich bezkompromisowa 
wydajno�� oraz najwy�szej jako�ci wydruki sprawi�, �e tworzone dokumenty biznesowe 
b�d� uzyskiwane bardzo szybko, a ich wygl�d b�dzie w pe�ni profesjonalny.

SPC820DN/SPC821DN

Szybko�� i oszcz�dno�� czasu
Kolorowe drukarki Nashuatec SPC820DN/
SPC821DN sprawi�, �e produktywno�� 
twojego biura b�dzie wzrasta�. Dzi�ki 
nowoczesnemu mechanizmowi i bardzo 
wydajnemu procesorowi, drukarki 
Nashuatec generuj� wydruki z szybko�ci� 
40 lub 50 obrazów na minut� zarówno jed-
no, jak i dwustronnie. Równie imponuj�cy 
jest czas uzyskania pierwszej strony wy-
druku, wynosz�cy nie wi�cej ni� 9 sekund. 
Urz�dzenie to zu�ywa niewiele energii, a po 
w��czeniu zasilania jest gotowe do pracy 
po zaledwie 48 sekundach.

Profesjonalna jako��
Obecnie kolor w dokumentach biurowych nie jest ju� jedynym wymogiem, liczy si� równie� jego 
nienaganna jako��. Zapewnia to zaawansowany mechanizm druku z pasem po�rednim obrazu oraz 
4-bitowy system opisu pikseli. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, �e dzi�ki urz�dzeniom Nashuatec 
SPC820DN/SPC821DN zyskujemy mo�liwo�� pracy z rozmaitymi typami no�ników, sprawiaj�c, �e 
nasze dokumenty wygl�daj� nienagannie i w pe�ni profesjonalnie.

Elastyczno�� i funkcjonalno��
Zaawansowane mo�liwo�ci urz�dzenia nie musz� oznacza� 
trudno�ci z obs�ug�. Intuicyjny, wzbogacony ikonami 
sterownik RPCS sprawia, �e nawet najbardziej zaawansowa-
ne prace zostan� wydrukowane bezb��dnie. Podobnie jest 
z zarz�dzaniem urz�dzeniem poprzez panel administratora, 
który jest dost�pny z ka�dego miejsca poprzez przegl�dark� 
internetow�. Przechowywanie cz�sto drukowanych doku-
mentów oraz zarz�dzanie nimi wspomagane jest przez wbu-
dowany w urz�dzenie Nashuatec SPC821DN, a opcjonalny 
dla SPC820DN, serwer dokumentów z dyskiem twardym 
o pojemno�ci 80GB.



Zaawansowane funkcje druku
Sterownik RPCS umo�liwia równie�  skorzystanie z zaawansowanych funkcji nowych drukarek 
Nashuatec. Z jednej strony zapewniaj� one bezpiecze	stwo i poufno�� danych – tak jak druk 
bezpieczny i druk zatrzymany, pozwalaj�c na zabezpieczenie przed niepowo�anym dost�pem do 
drukowanych dokumentów. Z drugiej przy�pieszaj� cykle produkcji dokumentów – tak jak druk 
zapisany. Za pomoc� tej funkcji mo�emy udost�pnia� na dysku twardym urz�dzenia cz�sto u�ywa-
ne dokumenty, co wyklucza konieczno�� ka�dorazowego przesy�ania dokumentów do drukarki.

Wspó�praca z systemami korporacyjnymi
Dzisiejsze systemy korporacyjne stawiaj� przed urz�dzeniami wysokie wymagania nie tylko ze strony sprz�-
towej, ale równie� programowej. U�ytkownicy takich systemów, jak SAP R/3, Solaris czy HP-UX równie� 
oczekuj� pe�nej funkcjonalno�ci zakupionych przez siebie urz�dze	. Kolorowe drukarki SPC820DN/SPC821DN 
charakteryzuj� si� pe�nym wsparciem dla systemów korporacyjnych umo�liwiaj�ce korzystanie ze wszystkich 
ich dost�pnych mo�liwo�ci.

Bezpiecze�stwo i kontrola kosztów
Zapewnienie bezpiecze	stwa dokumentów oraz kontrola dost�-
pu osób upowa�nionych do korzystania z urz�dzenia, to kluczo-
we kwestie w ka�dym nowoczesnym biurze. Wp�ywaj� one na 
poufno�� danych i kontrol� kosztów. Przydatn� funkcj�, z której 
mog� korzysta� u�ytkownicy jest Autoryzacja Windows, nie 
wymagaj�ca zapami�tywania przez poszczególnych u�ytkow-
ników dodatkowych hase� - bowiem stosowane s� takie same 
has�a, jakimi loguj� si� do swoich komputerów. Ochronie podle-
ga równie� sama transmisja z komputerów do urz�dzenia, która 
jest szyfrowana. Zapobiega to mo�liwo�ci pods�uchania sieci    
i pó�niejszego odtworzenia dokumentów. Chroni� mo�na rów-
nie� dane zapisane na dysku twardym serwera dokumentów 
- wszystkie dane tymczasowe s� kasowane, a wolne miejsce 
na dysku nadpisywane ci�gami liczb losowych.



DRUKARKA
Technologia                               laserowa, elektrofotograficzna, proces                           
                                                     dwusk�adnikowy, 4-b�bnowa, jednoprzebiegowa          
                                                     z pasem transferowym obrazu

Szybko�� drukowania              SPC820DN: 40 str./min. mono/kolor                               
                                                    SPC821DN: 50 str./min. mono/kolor

Czas nagrzewania                    SPC820DN: mniej ni� 34 sekundy                                   
                                                    SPC821DN: mniej ni� 48 sekund

Czas wydruku pierwszej          SPC820DN: mniej ni� 8 sekund                                   
strony kolorowej                       SPC821DN: mniej ni� 7 sekund

Wymiary                                    670 x 670 x 640mm

Waga                                         mniej ni� 97kg

Zasilanie                                    220 – 240V, 50 – 60Hz

Pobór mocy                               maksymalnie 1400W,                                                     
                                                     2,7W w trybie u�pienia

KONTROLER  

Procesor                                SPC820DN: Intel Celeron-M 600MHz                        
                                                SPC821DN: Intel Celeron-M 1GHz

J�zyki drukowania                PCL5c, PCL6, RPCS™, PostScript® 3™

Rozdzielczo�� drukowania    600dpi (4-, 2-, 1-bit), 1200dpi (1-bit)

Pami��                                   SPC820DN: standardowo 512MB;                            
                                                 maksymalnie 1024MB + dysk twardy 80GB (opcja)
                                                 SPC821DN: standardowo 512MB + dysk twardy    
                                                 80GB (wbudowany);                                                 
                                                 maksymalnie 1024MB

Obs�ugiwane systemy           Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista 
operacyjne                             (32-bity), Windows® XP/Server 2003/Server            
                                                 2008/Vista (64-bity)                                                   
                                                Macintosh OS 8.6 – 9.2 (OS X Classic)                     
                                                Macintosh OS X 10.1 lub pó�niejszy (tryb natywny)  
                                                Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5   
                                                Sun® Solaris 2.6/7/8/9                                               
                                                HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i                                        
                                                SCO Open Server 5.06                                               
                                                RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise                  
                                                IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2                                 
                                                SAP® R/3® wersja 3.x lub pó�niejsza

Czcionki                                 PCL: 45 fontów, w tym 13 fontów mi�dzynarodowych 
                                                 Adobe® PostScript® 3™: 136 fontów                       
                                                opcjonalnie: fonty OCR oraz kody kreskowe

Obs�ugiwane protoko�y         TCP/IP, SMB, Apple Talk, opcjonalnie IPX/SPX       
sieciowe

Interfejsy                                standardowo: USB 2.0, Ethernet lP10/100, USB Host   
                                                 opcjonalnie: IEEE1284 Parallel – LPT, Wireless LAN, 
                                                 Gigabit Ethernet, Bluetooth

OBS�UGA PAPIERU
Pojemno�� podajników         standardowo: dwie kasety na papier                   
papieru                                   o pojemno�ci 550 arkuszy ka�da, podajnik r�czny na 
                                                 100 arkuszy, maksymalnie: 3200 arkuszy

Pojemno�� tac odbiorczych  standardowo 500 arkuszy, maksymalnie 4000         
                                                 arkuszy (z finiszerem)

Rozmiary no�ników               kasety: A3 – A5, podajnik r�czny A3 – A6

Gramatura no�ników             kasety na papier, podajnik r�czny: 60 – 256g/m2      
                                                dupleks: 60 – 169g/m2

Typy no�ników                        papier biurowy, papier ekologiczny, specjalny,          
                                                 kolorowy, gruby, powlekany, nalepki, folie, koperty

OPROGRAMOWANIE   

Standardowe                           SmartDevice Monitor for Admin/Client                      
                                                DeskTop Binder Lite                                                   
                                                Font Manager 2000                                                   
                                                WebImage Monitor                                                    
                                                Printer Utility dla MAC                                           

Opcjonalne                              Web SmartDevice Monitor                                        
                                                DeskTop Binder Professional

OPCJE     

Rozszerzenie pami�ci 512MB

Karta bezpo�redniego drukowania z aparatów cyfrowych (PictBridge)™

Karta natywnej obs�ugi systemu Netware

Karta Java Virtual Machine

Modu� szyfrowania zawarto�ci dysku twardego

Modu� zabezpieczaj�cy przed nieautoryzowanym kopiowaniem dokumentów

Kaseta na papier o pojemno�ci 550 arkuszy

Dwie kasety na papier na 550 arkuszy ka�da

Kaseta wysokiej pojemno�ci na 2000 arkuszy

Finiszer broszuruj�cy o pojemno�ci 1000 arkuszy

Finiszer o pojemno�ci 3000 arkuszy

4-pó�kowy mailboks

Modu� mostka

Dziurkacz do finiszera

Wszystkie produkty Nashuatec spe�niaj� 
normy jako�ci ISO 9001 oraz ochrony 
�rodowiska naturalnego ISO 14001. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowa-
dzenia zmian w specyfikacji technicznej 
oraz wygl�dzie produktów. Pe�na gama 
produktów pokazana w tej publikacji mo�e 
nie by� zawsze dost�pna. Wszystkie marki, 
nazwy i znaki towarowe nale�� do ich 
prawnych w�a�cicieli.

www.nashuatec.pl
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