Uniwersalne i wydajne
urzdzenia kolorowe

MPC2800/MPC3300

Twórz wysokiej jakoci
monochromatyczne i kolorowe dokumenty
Pierwsze wraenie jest bardzo istotne, dlatego kolor staje si doskonaym narzdziem
pokazania kluczowych elementów w dokumentach. Kolor zwiksza zaangaowanie,
przyciga uwag i uatwia przekonywanie. Wrcz idealnie sprawdza si w tworzeniu ofert, formularzy czy faktur. Stworzone w celu zwikszenia Twoich przychodów
urzdzenia Nashuatec MPC2800 oraz MPC3300 oferuj doskona jako wydruków
i rónorodno opcji wyka czania dokumentów poczone z najniszymi w swojej
klasie kosztami. Maszyny MPC2800 oraz MPC3300 oferuj szeroki wachlarz moliwoci, które su do wspierania Twojej kreatywnoci i wydajnoci. Dziki nim
dostarczysz swoim klientom wysokiej jakoci, profesjonalnie wyko czone kolorowe
dokumenty.
Urzdzenia MPC2800 oraz MPC3300 to:
• wszystkie funkcje w jednym urzdzeniu: kopiowanie, drukowanie, skanowanie i opcjonalne faksowanie
• najwyszej jakoci wydruki kolorowe i monochromatyczne
• atwa obsuga dziki intuicyjnemu i czytelnemu kolorowemu panelowi LCD
• zaawansowane funkcje faksowania i dystrybucji dokumentów
• funkcja skanowania na noniki USB (pendrive) oraz SD
• bogate funkcje obróbki ko cowej dokumentów

MPC2800/MPC3300

Urzdzenia zaprojektowane
specjalnie dla Twoich potrzeb
Stworzone w celu uatwienia Twojej codziennej pracy urzdzenia Nashuatec MPC2800 oraz MPC3300 pozwalaj na atwe
i intuicyjne tworzenie najwyszej jakoci dokumentów, zarówno monochromatycznych, jak i kolorowych. Duy, kolorowy
ekran sterujcy LCD umieszczony na panelu uytkownika umoliwia obsugiwanie urzdze przez mniej dowiadczonych
uytkowników oferujc:
• moliwo wywietlania tylko najczciej uywanych funkcji
• podgld na ekranie zapisanych na dysku twardym urzdzenia dokumentów
• idealn jako wywietlania informacji na ekranie – wyrane czcionki i wiernie reprodukowane obrazy
• animowane przewodniki wywietlane w razie wystpienia nieprawidowoci w pracy urzdzenia

Ciga i wydajna praca
Dziki cakowitej pojemnoci
papieru wynoszcej maksymalnie
4400 arkuszy ilo przerw wynikajcych z koniecznoci uzupenienia papieru jest ograniczona do
minimum. System automatycznie
przecza pobór papieru
z kasety pustej na kaset zaadowan takim samym nonikiem.
Dziki takim rozwizaniom moesz
kontynuowa prac bez zbdnych
przestojów i dokada papier nawet
podczas pracy urzdzenia.

Wysokiej jakoci obróbka kocowa
Dziki zaawansowanym moliwociom obróbki ko cowej, oferowanym przez nowe
urzdzenia Nashuatec MPC2800 oraz MPC3300 moesz skorzysta z funkcji zszywania,
sortowania oraz dziurkowania. Dostpny jest równie finiszer broszurujcy o pojemnoci
1000 arkuszy, zszywajcy do 50 arkuszy i zszywajcy w formie broszur do 10 arkuszy.
Dziki temu mona tworzy broszury zawierajce nawet do 40 stron.

Imponujcy kolor
W znaczcy sposób popraw swój wizerunek biznesowy korzystajc z moliwoci, jakie daje wysokiej jakoci drukowanie w kolorze. Kolor podkrela znaczenie
zawartoci dokumentu, czynic go bardziej przejrzystym i interesujcym. Urzdzenia
Nashuatec MPC2800 i MPC3300 dziki zastosowanym technologiom w mechanizmie obrazowania zapewniaj najlepsz jako detali i ostroci obrazu w swojej
klasie. Nie ma adnych przeszkód w stosowaniu grubego papieru, w tym równie
z kaset. Teraz papier o gramaturze 256g/m2 moe by adowany do kadej z kaset
urzdzenia.

Wydajna komunikacja dziki skanowaniu do postaci elektronicznej
Funkcja skanowania do poczty elektronicznej jest bezpiecznym
i ekonomicznym sposobem dystrybucji dokumentów. Opcja ta nie
wymaga stosowania dodatkowych zasobów i jest dostpna w standardzie. Adres odbiorcy mona wpisa z urzdzenia przy wykorzystaniu
klawiatury lub wskaza na wpis w ksice adresowej. Zeskanowany
dokument jest wysyany jako zacznik w postaci plików PDF (w tym
równie skompresowanego PDF), JPEG lub TIFF, a ich rozdzielczo
moe wynosi nawet 1200dpi w penym kolorze.
Funkcja „skanowania do folderu” zostaa stworzona z myl o tanim
i efektywnym przeksztacaniu dokumentów papierowych w elektroniczne i póniejszej ich dystrybucji. Zeskanowane dokumenty mog by
atwo przesyane w sieci lokalnej oraz rozlegej i zachowywane
w udostpnionym folderze na dowolnym komputerze w sieci. Dodatkowym atutem jest szybko skanera, który moe przetworzy nawet do
50 penokolorowych oryginaów na minut.

Zcentralizowane zarzdzanie
Program WebSmartDevice Monitor daje administratorowi IT pen kontrol nad
wszystkimi sieciowymi urzdzeniami poprzez przegldark internetow. Automatycznie wykrywa urzdzenia w sieci i ich konfiguracj oraz zapewnia dwustronn
komunikacj. Pozwala zarzdza wszystkimi urzdzeniami z dowolnego komputera,
konfigurowa je dla uytkowników lub grup roboczych, a take monitorowa stan
zwikszajc ich produktywno. Wewntrzny serwer dokumentów przeksztaca
urzdzenie w centrum przechowywania i dystrybucji informacji w firmie. Serwer
dokumentów pozwala na atw archiwizacj z uwzgldnieniem wymogów bezpiecze stwa, umoliwia podgld przechowywanych dokumentów oraz ich edycj.
Funkcjonalno serwera dokumentów w urzdzeniach Nashuatec znacznie przewysza oferowan przez wielopókowe odbiorniki papieru, czy te wirtualne skrzynki
pocztowe.

Najnowsze technologie
ju teraz w Twoim biurze
Wykorzystaj narzdzia elektroniczne do edycji, dystrybucji i zarzdzania informacjami co pozwoli
zaoszczdzi czas i koszty. Zamiast zapenia biurka i segregatory:
• zamie swoje dokumenty na posta cyfrow i przechowuj je na dysku serwera dokumentów
w maszynie
• rozsyaj zeskanowane dokumenty korzystajc z funkcji dystrybucji do skrzynek e-mail lub do
folderu
• unikaj przeciania sieci lokalnej LAN i wysyania obszernych zaczników wiadomoci e-mail
dziki funkcji skanowania do adresu URL

Wzmocnij swoje biuro dziki najnowszej technologii
Urzdzenia Nashuatec MPC2800 i MPC3300 s bardzo elastyczne w konfiguracji i ich dopasowaniu
do potrzeb nowoczesnego biura. Co wicej jako oferowanego przez nie druku oraz wyrubowane
parametry stawiaj te urzdzenia na pierwszym miejscu w swojej klasie. Doskonale sprawuj si
równie jeli chodzi o koszty wydruku – wysokowydajne materiay eksploatacyjne oraz bardzo dugie
okresy pomidzy przegldami powoduj, e cakowite koszty uytkowania (TCO) urzdze Nashuatec
MPC2800 oraz MPC3300 s najnisze na rynku.

Bezpieczestwo urzdzenia i danych
Zabezpiecz swój biznes przez zagroeniami zwizanymi z wyciekiem informacji i nieautoryzowanym
dostpem do urzdze drukujcych. Nowe wielofunkcyjne urzdzenia kolorowe Nashuatec oferuj
nastpujce opcje ochrony Twoich kluczowych danych:
• zaawansowane ograniczenia dostpu przy wykorzystaniu rónego typu autoryzacji, w tym równie
rónicowania uytkowników w dostpie do drukowania i kopiowania w kolorze
• zabezpieczenie przed wyciekiem danych za pomoc moduu bezpiecznego nadpisywania danych
na dysku twardym urzdzenia oraz szyfrowania transmisji pomidzy urzdzeniem a komputerami
uytkowników
• unikanie nieautoryzowanego kopiowania dziki funkcjom niewidocznego goym okiem znaku
wodnego

MPC2800/MPC3300
KOPIARKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SKANER

Proces kopiowania

elektrostatyczny, laserowy

Szybko skanowania

Szybko kopiowania

MPC2800: 28 str./min mono i kolor
MPC3300: 33 str./min. mono i kolor

Rozdzielczo skanera

do 50 str./min. mono i kolor (A4)
standard: 600 dpi, TWAIN: 1200dpi

Format oryginaów

A5 – A3

Rozdzielczo kopiowania

600dpi

Typy plików wyjciowych

PDF/JPEG/TIFF/skompresowany PDF

Wielokrotne kopiowanie

do 999 kopii

Sterowniki

sieciowy, TWAIN

Czas nagrzewania od
wczenia

27 sekund

Skanowanie do e-mail

SMTP (opcjonalnie z autentykacj POP3)

Czas uzyskania pierwszej
kopii

mono: 5 sekund
kolor: 8 sekund

Skalowanie

25 – 400% (w krokach co 1%)

Ilo adresów docelowych maksymalnie 500 odbiorców e-mail na prac

Pojemno kaset na papier standardowa: 2x550 arkuszy,
podajnik rczny na 100 arkuszy
maksymalnie 4400 arkuszy
Pojemno tac odbiorczych maksymalnie 1625 arkuszy
Rozmiar papieru

A6 – A3

Gramatura papieru

kasety: 60 – 256g/m2
podajnik rczny: 60 - 256g/m2
druk dwustronny: 60 - 169 g/m2
z kaset piedestau (LCT): 60 - 216 g/m2

Druk dwustronny

standard

Wymiary

670x671x760mm

Waga

mniej ni 120kg

Zasilanie

220 – 240V, 50-60Hz

Pobór mocy

praca: maksymalnie 1,6kW
tryb oszczdnoci energii: mniej ni 106W
tryb upienia: mniej ni 4,3W

Ilo adresów w pamici

maksymalnie 2000

Ksika adresowa

lokalnie na dysku twardym urzdzenia,
na serwerze Windows lub poprzez protokó LDAP

Skanowanie do folderu

za pomoc protokoów SMB, FTP, NCP

Ilo adresów docelowych maksymalnie 50 folderów na prac

FAKS
Typ linii

PSTN, PABX

Kompatybilno

G3, T.37 Internet fax, T.38 IP fax

Szybko modemu

maksymalnie 33,6Kbps

Rozdzielczo

standardowo: 200x100/200dpi
opcjonalnie: 400x400dpi

Metody kompresji

MH, MR, MMR, JBIG

Szybko skanowania

0,7 sekundy na stron (A4, ustawienia standard)

Wielko pamici faksu

standardowo 4MB, maksymalnie 28MB

Podtrzymanie pamici faksu Tak

OPCJE
Kaseta LCT na 4550 arkuszy A4
Podstawa z kókami

DRUKARKA
Szybko drukowania

MPC2800: 28 str./min mono i kolor
MPC3300: 33 str./min. mono i kolor

Wewntrzna taca sortujca

Jzyki drukowania

PCL5c, PCL6, RPCS™,
opcjonalnie Adobe® Postscript® 3™

Modu mostka

Rozdzielczo drukowania

1200x1200dpi

Piedesta - dwie kasety na papier o pojemnoci 550 arkuszy

Interfejsy

standardowo: USB 2.0, Ethernet 10/100
opcjonalnie: USB Host (PictBridge), dwukierunkowy
port LPT, Wireless LAN, Gigabit Ethernet, Bluetooth,
czytnik pendrive USB 2.0/kart SD

Kaseta wysokiej pojemnoci na 1200 arkuszy

Protokoy sieciowe

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

Finiszer broszurujcy o pojemnoci 1000 arkuszy

Obsugiwane systemy
operacyjne

Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM ® AIX v4.3/5L, v5.1/5L, v5.2/5L, v5.3

Moduy dziurkaczy do finiszerów

Macintosh OS 8.6 lub póniejszy (OS X Classic)
Macintosh OS X v10.1 lub póniejszy
IBM® System i5™ HPT

Modu ochrony kopiowanych danych

Taca wewntrzna
Kaseta na papier o pojemnoci 550 arkuszy

Kaseta wysokiej pojemnoci na 2000 arkuszy
Finiszer o pojemnoci 500 arkuszy
Finiszer o pojemnoci 1000 arkuszy

Modu faksu
Dodatkowe porty faksu (maksymalnie 3 linie na urzdzenie)
Karta VM (Java)
Konwerter formatów plików
Modu nadpisywania danych tymczasowych
Modu szyfrowania zawartoci dysku twardego

SAP® R/3®
NPDS Gateway
AS/400® z wykorzystaniem OS/400 Print Transform

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

