Szybkie i profesjonalne
urzdzenia wielofunkcyjne

MP4000/5000

Funkcjonalne narzÆdzia optymalizacji
przepywu dokumentów w Twoim biurze

Nowoczesne i szybkie urzdzenia wielofunkcyjne Nashuatec MP4000 i MP5000 po raz kolejny
podnosz poprzeczkÆ biurowej wydajnoyci i funkcjonalnoyci. Elastyczne w konfiguracji stanowi
kombinacjÆ doskonaego zarzdzania dokumentami z wydajnoyci i wyjtkowo intuicyjn i atw
obsug. Co wiÆcej, moesz liczyÂ na bogate moliwoyci dotyczce skanowania i elektronicznej
dystrybucji dokumentów – a to przeoy siÆ na zwiÆkszenie wydajnoyci Twojego biura.

Cechy urzdzeÍ Nashuatec MP4000:
• SzybkoyÂ kopiowania i drukowania do 40 str./min.
• Przyjazny uytkownikowi panel sterowania
• Szeroki zakres moliwoyci personalizacji urzdzenia
• RónorodnoyÂ opcji wykaÍczania dokumentów
• Skanowanie kolorowe dostÆpne w opcji
Cechy urzdzeÍ Nashuatec MP5000:
• SzybkoyÂ kopiowania i drukowania do 50 str./min.
• atwa i intuicyjna obsuga
• Ogromna iloyÂ moliwoyci konfiguracji opcji wykaÍczania dokumentów
• Skanowanie kolorowe dostÆpne w opcji

MP4000/5000

WydajnoyÂ i jakoyÂ
W dzisiejszym biurze przepyw dokumentów nie koÍczy siÆ wycznie na drukowaniu lub kopiowaniu. To
waynie dlatego urzdzenia Nashuatec MP4000 oraz MP5000 skonstruowane zostay pod ktem atwoyci
obsugi oraz bogactwa funkcji wykaÍczania dokumentów. To równie dlatego opcjonalnie wyposaone s
w serwer dokumentów i zaawansowane funkcje elektronicznej dystrybucji dokumentów.

Unikalne cechy skanowania i dystrybucji dokumentów
W celu zaoszczÆdzenia czasu i obnienia kosztów, dokumenty mona dystrybuowaÂ w yrodowisku
biurowym w sposób elektroniczny. Moesz wysyaÂ zeskanowane, kolorowe dokumenty za pomoc
wielorakich funkcji skanowania. Jeyli wybierzesz wersjÆ urzdzenia z wbudowanym serwerem
dokumentów z opcj konwertera formatów plików, moesz uywaÂ urzdzenia Nashuatec MP4000
lub MP5000 jak dwukierunkowego serwera, pozwalajcego na sieciowe wspódzielenie wszystkich
dokumentów w jednym urzdzeniu.
* skanowanie w kolorze dostÆpne jest w urzdzeniach w wersji CSP

Profesjonalne funkcje faksu
• Automatyczne przekierowanie nadchodzcych faksów do folderu
sieciowego lub na wskazany adres e-mail
• MoliwoyÂ bezpoyredniego wysyania faksów z komputera
z wykorzystaniem funkcji LAN Fax
• Obnienie kosztów wysyania faksów za granicÆ dziÆki funkcji faksu
przez Internet lub faksu przez IP/VOIP

Zaawansowane opcje zabezpieczeÍ poufnych informacji
W celu ochrony Twoich poufnych informacji urzdzenia Nashuatec MP4000 i MP5000 wyposaone s w zaawansowane funkcje zabezpieczeÍ poufnych dokumentów i informacji. Skadaj siÆ na
nie opcje szyfrowania przesyanych danych, filtrowania adresów IP oraz rónych typów autoryzacji. Modu DOS umoliwia ochronÆ danych na dysku serwera dokumentów, a modu ochrony
kopiowanych danych nie pozwala na wykonanie kopii dokumentu, który zosta odpowiednio
oznaczony.

Bogate moliwoyci wykaÍczania dokumentów
DziÆki bogatej ofercie finiszerów wspópracujcych z urzdzeniami Nashuatec MP4000 i MP5000 uzyskujesz moliwoyÂ profesjonalnej obróbki
dokumentów, w tym dziurkowania, wielopozycyjnego zszywania, a równie
skadania i broszurowania. Decydujc siÆ na wykorzystanie finiszera cakowita pojemnoyÂ odbiorników na papier moe siÆgaÂ nawet 3750 arkuszy.

atwa i intuicyjna obsuga
• Czytelny, kolorowy, dotykowy wyywietlacz o przektnej 8,5 cala
• Uatwiajca obsugÆ opcja wyywietlania podstawowych funkcji urzdzenia
• Animowane przewodniki uytkownika wyywietlane w momencie wystpienia
problemu z urzdzeniem
• Wygodne w uyciu i ergonomiczne kasety na papier

Szeroki zakres obsugiwanych noyników
Urzdzenia Nashuatec MP4000 i MP5000 obsuguj rónorakie typy
noyników o wymiarach od B6 do A3. Mona stosowaÂ papier o gramaturze dochodzcej do 220 g/m2. Cakowita pojemnoyÂ papieru w urzdzeniu
moe wynosiÂ nawet 4400 arkuszy. Nie bÆdziesz zatem traci czasu na
cige uzupenianie papieru w kasetach.

Unikalne cechy serwera dokumentów
Korzystajc z opcji serwera dokumentów moesz uzyskaÂ dostÆp do wielu
zaawansowanych opcji. Serwer dokumentów suy przede wszystkim do
przechowywania skanów, faksów oraz czÆsto uywanych wydruków. DziÆki
funkcjonalnoyci druku poufnego, uytkownicy mog zwalniaÂ swoje wydruki
dopiero w momencie podejycia do urzdzenia i zalogowania siÆ - dziÆki temu
chroni swoje dokumenty przed niepowoanym dostÆpem. Funkcja serwera
dokumentów daje równie moliwoyÂ podgldu bezpoyrednio na ekranie
urzdzenia wszystkich zapisanych plików na dysku serwera.

Spenij potrzeby dnia
dzisiejszego, sprostaj
wyzwaniom jutra
Jak moesz wpynÂ na przyypieszenie pracy Twojego biura i spowodowaÂ wzrost produktywnoyci?
Urzdzenia Nashuatec MP4000 oraz MP5000 stanowi konstruktywn odpowied|. Oferuj moliwoyÂ penego dostosowania do wymagaÍ klienta oferujc wiele nowych i przydatnych funkcji oraz
cech:
• Skanowanie w kolorze (wersja CSP)
• Wysok produktywnoyÂ i wydajnoyÂ
• Wyjtkowo niskie koszty eksploatacji
• Doskonae i unikatowe funkcje dystrybucji dokumentów, w tym równie faksów
• Zaawansowane funkcje ogromnie uatwiajce zachowanie poufnoyci danych
Wysoka produktywnoyÂ
Jako, e wymagania wci rosn, musisz zapewniÂ sobie odpowiedni zapas wydajnoyci
i produktywnoyci. A zapas ten oferuj urzdzenia Nashuatec serii MP4000 i MP5000. Ich szybkoyÂ
drukowania i kopiowania wynosi odpowiednio 40 i 50 obrazów na minutÆ, bez wzglÆdu na to, czy
s to wydruki lub kopie jedno- lub dwustronne. Zredukowany zosta równie czas nagrzewania
wynoszcy zaledwie 13 sekund, a czas uzyskania pierwszej strony to nie wiÆcej, ni 4,1 lub
w przypadku urzdzenia MP5000 3,5 sekundy.

Pena wielofunkcyjnoyÂ
Teraz wszystkie funkcjonalnoyci kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania moesz zintegrowaÂ w jednym wydajnym, oszczÆdnym i atwym w obsudze urzdzeniu. Wraz z nim otrzymujesz
bogate moliwoyci integracji z wieloma typami systemów sieciowych oraz oprogramowanie wspierajce zarówno obieg dokumentów, jak i zarzdzanie urzdzeniem. Za pomoc przegldarki internetowej i dodatkowego oprogramowania sieciowego moesz dokonywaÂ cigej kontroli urzdzeÍ.

Elastyczna konfiguracja
Wraz z urzdzeniami Nashuatec MP4000
i MP5000 zyskujesz moliwoyÂ idealnego dopasowania maszyny do swoich
potrzeb, mona wybieraÂ spoyród opcji
finiszerów, dodatkowych tac odbiorczych
czy podajników. Co wiÆcej, podobna
elastycznoyÂ dotyczy równie funkcji
elektronicznych, w tym drukarki, skanera,
faksu, a równie opcji zabezpieczeÍ oraz
serwera dokumentów. Zawsze istnieje
równie moliwoyÂ pó|niejszego wyposaenia urzdzenia w potrzebn w danej
chwili opcjÆ.

stron na minutÆ

MP4000/5000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOPIARKA

SKANER (opcja)

Proces kopiowania

elektrostatyczny, suchy, pojedyncza wizka laserowa

SzybkoyÂ kopiowania

40 lub 50 stron na minutÆ

Typ skanera

monochromatyczny
kolorowy (tylko w wersji CSP)

RozdzielczoyÂ kopiowania

600dpi

SzybkoyÂ skanowania

50/29 oryginaów na minutÆ mono/kolor

Wielokrotne kopiowanie

do 999 kopii

RozdzielczoyÂ

600dpi, 1200dpi poprzez interfejs TWAIN

Czas nagrzewania

13 sekund

Rozmiar oryginau

A5 – A3

Czas uzyskania pierwszej
strony

4,1/3,5 sekundy (MP4000/MP5000)

Doczone sterowniki

sieciowy TWAIN

Skalowanie

Skanowanie do e-mail

SMTP, TCP/IP

25 – 400% (w krokach co 1%)

Adresy docelowe

PamiÆÂ

standardowo: 256MB
maksymalnie: 768MB + dysk twardy 40GB

maksymalnie 500 na pracÆ (maksimum 2000
przechowywanych)

Ksika adresowa

przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym

PojemnoyÂ podajników
papieru

standardowo: kasety na papier 2x550 arkuszy,
podajnik rÆczny na 100 arkuszy
maksymalnie: 4400 arkuszy

Skanowanie do folderu

SMB, FTP, NCP (z logowaniem)

Foldery docelowe

maksimum 50 folderów na pracÆ

PojemnoyÂ odbiorników
papieru

standardowo: 500 arkuszy
maksymalnie: 3750 arkuszy

FAKS (opcja)

Formaty papieru

B6 – A3

Gramatura papieru

kasety na papier/dupleks: 60 – 169 g/m
podajnik rÆczny: 52 – 220 g/m2

Typ linii

PSTN, PBX

KompatybilnoyÂ

G3, Internet Fax, IP Fax
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Wymiary

670 x 677 x 910mm (z podajnikiem oryginaów)

Waga

mniej ni 97kg

nródo zasilania

220 – 240V, 50/60Hz

Pobór mocy

maksymalnie 1,5kW

DRUKARKA (opcja)
SzybkoyÂ drukowania

40 lub 50 stron na minutÆ

JÆzyki druku

zalenie od wybranej opcji: RPCS™, PCL5e, PCL6,
Adobe® Postscript® 3™

RozdzielczoyÂ

600dpi

Interfejsy

zalenie od wybranej opcji: USB 2.0, Ethernet 10/100,
dwukierunkowy port LPT IEE1284, Wireless LAN
(IEE802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet

PamiÆÂ

maksymalnie: 768MB + dysk twardy 40GB

Protokoy sieciowe

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Obsugiwane systemy

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6 / 7 / 8 / 9 /10
HP-UX 10.x / 11.x /11iv2
SCO OpenServer 5.0.6 /5.0.7/6.0
RedHat® Linux 6 6.x / 7.x / 8.x / 9.x / Enterprise
IBM® AIX V4.3 & 5L Version 5.1/5.2 /5.3
Macintosh 8.6 lub pó|niejszy (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 lub pó|niejszy (tryb natywny)
SAP® R/3® 3.x i mySAP ERP2004 (lub pó|niejsze)
NPDS Gateway Netware
IBM® iSeries/AS400 przy uyciu OS400 Host
Print Transform

SzybkoyÂ modemu

maksymalnie 33,6 Kbps

RozdzielczoyÂ

200x100, 200x200, opcjonalnie 400x400dpi

Metody kompresji

MH, MR, MMR, JBIG

SzybkoyÂ skanowania

56 oryginaów na minutÆ (200x100dpi, A4)

PamiÆÂ

8MB pamiÆci SAF+4MB pamiÆci Page Memory,
maksymalnie 24MB
pamiÆci SAF + 8MB Page Memory

Podtrzymanie pamiÆci

Tak

OPROGRAMOWANIE
SmartDevice Monitor™
WebSmartDevice Monitor™
Web ImageMonitor™
DeskTop Binder™ Lite

OPCJE
Pokrywa oryginaów
Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy
Kasety na papier o pojemnoyci 2x550 arkuszy
Kaseta masowa w postaci piedestau o pojemnoyci 2000 arkuszy
Kaseta masowa o pojemnoyci 1200 arkuszy
Dodatkowa taca odbiorcza o pojemnoyci 125 arkuszy
Finiszer o pojemnoyci 1000 arkuszy
Finiszer broszurujcy o pojemnoyci 2000 arkuszy
Finiszer o pojemnoyci 3000 arkuszy
Modu dziurkacza 2/4 dziurki
Modu faksu
Dodatkowy, drugi port faksu
Modu nadpisywania danych na dysku twardym
Modu ochrony kopiowanych dokumentów
Konwerter formatów plików
Modu rozszerzenia iloyci kont uytkowników
Modu przegldarki
Modu skanera mono
Modu drukarki RPCS™
Karta VM
Modu uatwienia dostÆpu do skanera
Modu szyfrowania danych na dysku twardym
Dysk twardy kopiarki
Modu rozszerzajcy kontroler drukarki o jÆzyk druku PCL oraz serwer dokumentów
Wszystkie produkty Nashuatec speniaj
normy jakoyci ISO 9001 oraz ochrony
yrodowiska naturalnego ISO 14001.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej
oraz wygldzie produktów. Pena gama
produktów pokazana w tej publikacji moe
nie byÂ zawsze dostÆpna. Wszystkie marki,
nazwy i znaki towarowe nale do ich
prawnych waycicieli.

www.nashuatec.pl

