Bezkompromisowy,
wydajny druk w kolorze

SPC820DN/SPC821DN

Bezkompromisowa wydajno
najwyszej jakoci
Jeli wymogiem jest najwysza jako wydruków kolorowych bez rezygnowania z wysokiej
produktywnoci i zaawansowanej obróbki dokumentów, to kolorowe drukarki laserowe
Nashuatec SPC820DN oraz SPC821DN s doskonaym wyborem. Ich bezkompromisowa
wydajno oraz najwyszej jakoci wydruki sprawi, e tworzone dokumenty biznesowe
bd uzyskiwane bardzo szybko, a ich wygld bdzie w peni profesjonalny.

Szybko i oszczdno czasu
Kolorowe drukarki Nashuatec SPC820DN/
SPC821DN sprawi, e produktywno
twojego biura bdzie wzrasta. Dziki
nowoczesnemu mechanizmowi i bardzo
wydajnemu procesorowi, drukarki
Nashuatec generuj wydruki z szybkoci
40 lub 50 obrazów na minut zarówno jedno, jak i dwustronnie. Równie imponujcy
jest czas uzyskania pierwszej strony wydruku, wynoszcy nie wicej ni 9 sekund.
Urzdzenie to zuywa niewiele energii, a po
wczeniu 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 porednim obrazu oraz
4-bitowy system opisu pikseli. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, e dziki urzdzeniom Nashuatec
SPC820DN/SPC821DN zyskujemy moliwo pracy z rozmaitymi typami noników, sprawiajc, e
nasze dokumenty wygldaj nienagannie i w peni profesjonalnie.

Elastyczno i funkcjonalno
Zaawansowane moliwoci urzdzenia nie musz oznacza
trudnoci z obsug. Intuicyjny, wzbogacony ikonami
sterownik RPCS sprawia, e nawet najbardziej zaawansowane prace zostan wydrukowane bezbdnie. Podobnie jest
z zarzdzaniem urzdzeniem poprzez panel administratora,
który jest dostpny z kadego miejsca poprzez przegldark
internetow. Przechowywanie czsto drukowanych dokumentów oraz zarzdzanie nimi wspomagane jest przez wbudowany w urzdzenie Nashuatec SPC821DN, a opcjonalny
dla SPC820DN, serwer dokumentów z dyskiem twardym
o pojemnoci 80GB.

SPC820DN/SPC821DN

Zaawansowane funkcje druku
Sterownik RPCS umoliwia 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, pozwalajc na zabezpieczenie przed niepowoanym dostpem do
drukowanych dokumentów. Z drugiej przypieszaj cykle produkcji dokumentów – tak jak druk
zapisany. Za pomoc tej funkcji moemy udostpnia na dysku twardym urzdzenia czsto uywane dokumenty, co wyklucza konieczno kadorazowego przesyania dokumentów do drukarki.

Bezpieczestwo i kontrola kosztów
Zapewnienie bezpiecze stwa dokumentów oraz kontrola dostpu osób upowanionych do korzystania z urzdzenia, to kluczowe kwestie w kadym nowoczesnym biurze. Wpywaj one na
poufno danych i kontrol kosztów. Przydatn funkcj, z której
mog korzysta uytkownicy jest Autoryzacja Windows, nie
wymagajca zapamitywania przez poszczególnych uytkowników dodatkowych hase - bowiem stosowane s takie same
hasa, jakimi loguj si do swoich komputerów. Ochronie podlega równie sama transmisja z komputerów do urzdzenia, która
jest szyfrowana. Zapobiega to moliwoci podsuchania sieci
i póniejszego odtworzenia dokumentów. Chroni mona równie dane zapisane na dysku twardym serwera dokumentów
- wszystkie dane tymczasowe s kasowane, a wolne miejsce
na dysku nadpisywane cigami liczb losowych.

Wspópraca z systemami korporacyjnymi
Dzisiejsze systemy korporacyjne stawiaj przed urzdzeniami wysokie wymagania nie tylko ze strony sprztowej, ale równie programowej. Uytkownicy takich systemów, jak SAP R/3, Solaris czy HP-UX równie
oczekuj penej funkcjonalnoci zakupionych przez siebie urzdze . Kolorowe drukarki SPC820DN/SPC821DN
charakteryzuj si penym wsparciem dla systemów korporacyjnych umoliwiajce korzystanie ze wszystkich
ich dostpnych moliwoci.

SPC820DN/SPC821DN
DRUKARKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBSUGA PAPIERU

Technologia

laserowa, elektrofotograficzna, proces
dwuskadnikowy, 4-bbnowa, jednoprzebiegowa
z pasem transferowym obrazu

Pojemno podajników
papieru

Szybko drukowania

SPC820DN: 40 str./min. mono/kolor
SPC821DN: 50 str./min. mono/kolor

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

Czas nagrzewania

SPC820DN: mniej ni 34 sekundy
SPC821DN: mniej ni 48 sekund

Rozmiary noników
Gramatura noników

standardowo: dwie kasety na papier
o pojemnoci 550 arkuszy kada, podajnik rczny na
100 arkuszy, maksymalnie: 3200 arkuszy

kasety: A3 – A5, podajnik rczny A3 – A6
kasety na papier, podajnik rczny: 60 – 256g/m2
dupleks: 60 – 169g/m2

Czas wydruku pierwszej
strony kolorowej

SPC820DN: mniej ni 8 sekund
SPC821DN: mniej ni 7 sekund

Wymiary

670 x 670 x 640mm

Waga

mniej ni 97kg

Zasilanie

220 – 240V, 50 – 60Hz

OPROGRAMOWANIE

Pobór mocy

maksymalnie 1400W,
2,7W w trybie upienia

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

Typy noników

KONTROLER
Procesor

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

Jzyki 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

Obsugiwane systemy
operacyjne

Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista
(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 póniejszy (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 póniejsza

Czcionki

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

Obsugiwane protokoy
sieciowe

TCP/IP, SMB, Apple Talk, opcjonalnie IPX/SPX

Interfejsy

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

papier biurowy, papier ekologiczny, specjalny,
kolorowy, gruby, powlekany, nalepki, folie, koperty

OPCJE
Rozszerzenie pamici 512MB
Karta bezporedniego drukowania z aparatów cyfrowych (PictBridge)™
Karta natywnej obsugi systemu Netware
Karta Java Virtual Machine
Modu szyfrowania zawartoci dysku twardego
Modu zabezpieczajcy przed nieautoryzowanym kopiowaniem dokumentów
Kaseta na papier o pojemnoci 550 arkuszy
Dwie kasety na papier na 550 arkuszy kada
Kaseta wysokiej pojemnoci na 2000 arkuszy
Finiszer broszurujcy o pojemnoci 1000 arkuszy
Finiszer o pojemnoci 3000 arkuszy
4-pókowy mailboks
Modu mostka
Dziurkacz do finiszera

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

