Efektywne kosztowo kompaktowe
urzdzenia kolorowe

MPC2030/MPC2530

Wielofunkcyjna elastyczno,
wysokiej jakoci kolor
Wymagania dzisiejszych biur s bardzo wysokie. Uycie koloru w dokumentach staje
si ju standardem. Bardzo wane przy stosowaniu koloru staj si jednak koszty. Dziki
nowym wielofunkcyjnym urzdzeniom kolorowym Nashuatec MPC2030 i MPC2530
uzyskasz znakomitej jakoci wydruki kolorowe przy zadziwiajco niskich kosztach.
Produktywne, uniwersalne i kompaktowe – urzdzenia te oferuj znakomite parametry
za najnisz w swojej klasie cen. Co wicej, wszystkie zaawansowane funkcje i opcje
znajduj si w niewielkiej i kompaktowej obudowie.
• doskonaa produktywno: 20 lub 25 stron na minut zarówno w mono, jak i kolorze
• dziki nowym tonerom PxP™ uzyskasz ostre i wysokiej jakoci wydruki kolorowe
• drukowanie dwustronne bez spadku wydajnoci urzdzenia
• nadzwyczajnie szeroki zakres akceptowanych noników
• wszechstronna funkcjonalno: kopiowanie, drukowanie, skanowanie i opcjonalne faksowanie

Najwyszej jakoci wydruki kolorowe
Dziki zastosowaniu w urzdzeniach Nashuatec MPC2030
i MPC2530 nowoczesnych polimeryzowanych tonerów PxP™
Twoje kolorowe wydruki cechowa si bd najwysz jakoci i wiernoci kolorów. Najwyszej jakoci moesz równie
spodziewa si w przypadku kopiowania. Zaawansowany
mechanizm drukujcy zapewnia doskona rejestracj kolorów i odpowiednie ich odwzorowanie. Twoje wydruki zawsze
bd wyglday w peni profesjonalnie.

Wydajny kontroler drukowania w standardzie
Nowe urzdzenia wielofunkcyjne Nashuatec wyposaone s w standardzie w kontroler drukowania RPCS™.
Obsuga sterowników tego jzyka opiera si na wyborze
pomidzy ikonami, symbolizujcymi poszczególne opcje
drukarki, dziki temu ich obsuga jest atwa i intuicyjna.
W celu zwikszenia kompatybilnoci dodatkowo mona
skorzysta z opcjonalnego moduu jzyka drukowania PCL.

MPC2030/MPC2530

Szeroki zakres akceptowanych typów noników
Maszyny Nashuatec MPC2030 i MPC2050 obsuguj bardzo szeroki zakres typów noników. Mona stosowa papier o formatach od A6 do A3 o gramaturze od 52g/m2 do
256g/m2. Co wicej noniki o wysokiej gramaturze mona równie adowa do kasety
numer 1. Jest to znacznie wygodniejsze, ni korzystanie z podajnika rcznego. Nie musisz zatem korzysta z rónych urzdze. Wszystkie prace, czy to na papierze grubym,
czy standardowym wykona moesz szybko i wydajnie na jednym urzdzeniu.

Wydajne i godne zaufania mechanizmy drukujce
Mechanizmy drukujce zastosowane w nowych urzdzeniach
Nashuatec MPC2030 i MPC2530 s owocem wieloletniego
dowiadczenia w konstruowaniu niezawodnych maszyn
drukujcych. Mechanizm wykorzystujcy tandemowy system
bbnów i pas transferowy obrazu skraca drog papieru
w urzdzeniu, znacznie eliminujc moliwo wystpowania
zaci. Takie rozwizanie sprawia równie, e rejestracja
koloru jest wrcz idealna.

Najwysza produktywno w swojej klasie
Drukowanie dwustronne bez utraty wydajnoci – niewiele konkurencyjnych urzdze
to potrafi. Urzdzenia Nashuatec MPC2030 i MPC2530 produkuj dokumenty z szybkoci odpowiednio 20 i 25 stron A4 na minut. W trybie drukowania dwustronnego
urzdzenia te drukuj w tempie odpowiednio 20 i 25 obrazów na minut.
Czas uzyskania pierwszej kopii monochromatycznej to zaledwie 6,5 sekundy, a kolorowej mniej ni 9,5 sekundy. Ju nigdy nie bdziesz musia czeka na swoje prace.

MPC2030/MPC2530
KOPIARKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SKANER

Proces kopiowania

elektrostatyczny, laserowy

Szybko skanowania

Szybko kopiowania

MPC2030: 20 str./min. mono i kolor
MPC2530: 25 str./min. mono i kolor

mono: 41 obrazów na minut
peen kolor: 26 obrazów na minut

Rozdzielczo skanowania

600dpi

Rozdzielczo kopiowania

600dpi

Format oryginaów

A5 – A3

Wielokrotne kopiowanie

do 999 kopii

Typy plików wyjciowych

PDF/JPEG/TIFF/skompresowany PDF

Czas nagrzewania
od wczenia

mniej ni 25 sekund

Sterowniki

TWAIN
sieciowy

Czas uzyskania pierwszej
kopii

mono: mniej ni 6,5 sekundy
kolor: mniej ni 9,5 sekundy

FAKS (OPCJA)

Skalowanie

25 – 400% (w krokach co 1%)

Typ linii

PSTN, PABX

Kompatybilno

ITU-T G3

Szybko modemu

33,6Kbps

Rozdzielczo

200x100/200dpi

Typy kompresji

MH, MR, MMR, JBIG

Pojemno kaset na papier standardowo: 2x250 arkuszy,
podajnik rczny na 100 arkuszy
maksymalnie: 1600 arkuszy
Pojemno tac odbiorczych maksymalnie 550 arkuszy
Rozmiar papieru

A6 – A3

Gramatura papieru

kaseta numer 1: 60 – 256g/m2
kaseta numer 2: 60 – 169g/m2
podajnik rczny: 52 – 256g/m2

Szybko skanowania

36 arkuszy na minut

Wielko pamici faksu

standard 4MB

Podtrzymanie pamici

tak

druk dwustronny: 60 – 105g/m2
Druk dwustronny

standard

OPCJE

Wymiary

587x655x845mm

Maa podstawa pod urzdzenie

Waga

mniej ni 100kg

Dua podstawa pod urzdzenie

Zasilanie

220 – 240V, 50-60Hz

Kaseta na papier o pojemnoci 500 arkuszy

Pobór mocy

maksymalnie 1680W

Piedesta z dwiema kasetami na papier o pojemnoci 500 arkuszt kada
Wewntrzna taca odbiorcza
Dodatkowa boczna taca odbiorcza

DRUKARKA

Rozszerzenie funkcjonalnoci drukarki o jzyk drukowania PCL

Szybko drukowania

MPC2030: 20 str./min. mono i kolor
MPC2530: 25 str./min. mono i kolor

Jzyki drukowania

RPCS™, opcjonalnie PCL5c, PCL6

Modu ochrony kopiowanych danych

Rozdzielczo drukowania

600dpi

Modu PictBridge

Interfejsy

USB 2.0, Ethernet 10/100, USB Host

Protokoy sieciowe

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX

Obsugiwane systemy
operacyjne

Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
IBM iSeries
AS/400 z wykorzystaniem OS/400 Host Printing
Transform

Modu faksu G3

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

