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Wygodna produkcja dokumentów
Wykorzystaj przewagę, jaką dają Ci wygodne w
obsłudze, wielofunkcyjne urządzenia Nashuatec
MP1600L i MP2000LN. Oba modele w
standardzie wyposażone są w drukarkę, szybki
port USB, zapewniają obsługę formatu A3,
kopiowanie, a także skanowanie za pomocą
sterownika TWAIN. Szybszy MP2000LN
posiada ponadto kartę sieciową oraz moduł
druku dwustronnego.

Nashuatec MP1600L i MP2000LN. Produktywność, na

Wszechstronna obsługa dokumentów
i zarządzanie papierem
Teraz wszystkie Twoje dokumenty mogą
wyglądać profesjonalnie. Oba urządzenia
obsługują bogaty wybór nośników i formatów
papieru, wliczając koperty czy etykiety, aż do
formatu A3. Funkcje obracania obrazu, czy jego
skalowania pozwolą dodatkowo dostosować
format każdego dokumentu.

Wydajna i niezawodna produkcja

dokumentów to ważny element pracy

w niewielkich, biurowych grupach roboczych.

Nashuatec MP1600L i MP2000LN to proste

w obsłudze urządzenia wielofunkcyjne,

obsługujące format A3, oferujące możliwości

drukowania, kopiowania i skanowania.

Gotowe do pracy natychmiast po instalacji,

pozwalają drukować z szybkością 16 lub 20

stron na minutę.



 którą możesz sobie pozwolić.

Technologia plug-and-play oznacza,
że oba urządzenia są gotowe do
pracy zaraz po włączeniu.

Produktywność i wydajność
Technologia cyfrowa zapewnia wydajne
drukowanie i kopiowanie. Produkcja
dokumentów odbywa się sprawnie, z
szybkością 16 stron na minutę w przypadku
modelu MP1600L oraz 20 stron w przypadku
MP2000LN. Ponadto urządzenie MP2000LN
wyposażone jest w moduł dwustronnego
drukowania, aby podnieść produktywność i
nadać dokumentom jeszcze bardziej
profesjonalny wygląd. Kopiowanie przy użyciu
pokrywy oryginałów lub podajnika
automatycznego jest proste dzięki funkcji
"skanuj raz, kopiuj wiele razy". Wielokrotne
kopiowanie jest możliwe po jednokrotnym
zeskanowaniu oryginału, co pozwala zachować
jego jakość i zwiększa wydajność pracy. Oba
urządzenia posiadają dużą pojemność papieru,
która maksymalnie może być powiększona do
1350 arkuszy w modelu MP1600L lub 1600
arkuszy w MP2000LN.

Łatwa instalacja i obsługa
Nashuatec MP1600L i MP2000LN pozwalają
korzystać ze swoich możliwości od razu po
podłączeniu, ponieważ oba w standardzie
posiadają drukarkę i skaner. Pozwalająca
wygodne połączenie z komputerem za pomocą
portu USB, a model MP2000LN dodatkowo w
standardzie posiada kartę sieciową,
umożliwiając korzystanie z urządzenia w
środowisku sieciowym.

Funkcja skanowania szybko
zamienia dokumenty papierowe na
elektroniczne.

Szybka produkcja dokumentów o
wysokiej jakości w formatach od
A5 do A3.

Przejrzysty panel sterowania
umożliwia szybkie wykonywanie
zadań przez każdego użytkownika.

Wysoka jakość druku w rozdzielczości 600dpi
Rozdzielczość 600dpi zapewnie odpowiednią
jakość dla dokumentów użytku biurowego.
Zarówno tekst, elementy graficzne jak i
fotografie, drukowane są wyraźnie i
przejrzyście, co pozwala tworzyć profesjonalne
dokumenty, listy, formularze, czy zestawienia.

W harmonii ze środowiskiem naturalnym
Nasze produkty projektowane są tak, by
chronić środowisko naturalne. Poświęcamy się
tworzeniu technologii, które pomagają
ograniczać zużycie energii i zapobiegać
globalnemu ociepleniu. Zaawansowane funkcje
oszczędności energii, niski poziom hałasu to
cechy urządzeń Nashuatec MP1600L i
MP2000LN, które pozwalają chronić
środowisko.

Znakomite oprogramowanie i usługi
Ofertę systemów Nashuatec dopełnia szeroka
gama oprogramowania do zarządzania
dokumentami i komunikacji oraz redukcji
kosztów. Rozwiązania Nashuatec mają na celu
podniesienie efektywności przy jednoczesnej
optymalizacji ponoszonych wydatków.
Konsultanci Nashuatec, łącząc swoje
doświadczenie i wiedzę z nowoczesną
technologią i wysokiej jakości usługami, są w
stanie stworzyć indywidualnie dopasowane
rozwiązanie na miarę potrzeb każdej organizacji.



Specyfikacja techniczna Nashuatec MP1600L i MP2000LN
Typ konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną
Bęben organiczny OPC
Źródło zasilania 220 ~ 240V, 50/60Hz
Pobór mocy mniej niż 1,28 kW, w trybie oszczędzania poniżej 110W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) MP1600L: 550 x 568 x 420mm

MP2000LN: 587 x 568 x 558mm
Waga MP1600L: mniej niż 35kg

MP2000LN: mniej niż 47kg
Gramatura papieru 60 - 90g/m2 (kasety)

60 - 90g/m2 (dupleks w modelu MP2000LN)
52 - 162g/m2 (podajnik ręczny)

Podawanie papieru MP1600L: 350 arkuszy (w kasecie i podajniku ręcznym)
MP2000LN: 600 arkuszy (w 2 kasetach oraz podajniku ręcznym)

Całkowita pojemność papieru MP1600L: 1350 arkuszy
MP2000LN: 1600 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej 250 arkuszy
kopiarka cyfrowa
Proces kopiowania elektrostatyczny, suchy, dwuskładnikowy
Metoda skanowania skaner płaski 600dpi, 256 odcieni szarości
Pamięć kopiarki 16MB
Format papieru A5 - A3 (kasety)

A5 - A3 (dupleks w modelu MP2000LN)
A6 - A3 (podajnik ręczny)

Szybkość kopiowania 16 lub 20 stron A4 na minutę
Czas nagrzewania mniej niż 15 sekund
Pierwsza kopia mniej niż 6,5 sekundy
Wielokrotność do 99 kopii
Skalowanie 50% - 200% płynnie co 1%
Funkcje dodatkowe kody użytkownika (50), elektroniczne sortowanie,

tryb foto/tekst, automatyczny start, obracanie obrazu,
łączenie kopii

Dupleks MP2000LN: standard, MP1600L: brak

www.nashuatec.pl

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.

drukarka laserowa
Szybkość druku 16/20 stron A4 na minutę
Procesor 200MHz
Rozdzielczość 600dpi
Pamięć standardowa MP1600L: 48MB

MP2000LN: 80MB
Język drukarki GDI
Interfejsy MP1600L: USB 2.0

MP2000LN: USB 2.0, Ethernet 100/10BaseTX (TCP/IP, IPP)
Systemy operacyjne Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server
skaner
Rozdzielczość 600dpi
Format oryginałów A5 - A3
Sterowniki TWAIN
wyposażenie dodatkowe
Pokrywa oryginałów
Automatyczny podajnik dokumentów
Automatyczny odwracający podajnik dokumentów (tylko dla MP2000LN)
Dodatkowa taca odbiorcza na 100 arkuszy (tylko dla MP2000LN)
Kaseta na papier (2 x 500)
Kaseta na papier (1 x 500)
Dodatkowe uchwyty na kasety
Stoliki


