
Wydajne urz�dzenia kolorowe

MPC4000/MPC5000



Doskona�e zarz�dzanie dokumentami 
i wyj�tkowo intuicyjna obs�uga

Wymagania dzisiejszych �rodowisk biurowych co do urz�dze	 s� bardzo wysokie. Wi��� si� one 
nie tylko z jako�ci� wydruków, ale równie� z wydajno�ci� i niskimi kosztami u�ytkowania. Nowe 
urz�dzenia wielofunkcyjne Nashuatec MPC4000 i MPC5000 oferuj� mo�liwo�ci, których w�a�nie 
potrzebujesz. Urz�dzenia te oczywi�cie nie tylko kopiuj� i drukuj�, ale równie� skanuj� oraz opcjo-
nalnie przetwarzaj� twoje faksy. Cechuj� si� równie� bogatymi mo�liwo�ciami obróbki ko	cowej 
dokumentów oraz wysok� pojemno�ci� zarówno podajników, jak i odbiorników papieru. Dzi�ki nim 
dostarczysz swoim klientom wysokiej jako�ci, profesjonalnie wyko	czone kolorowe dokumenty.

Urz�dzenia Nashuatec MPC4000 oraz MPC5000 to:

• wszystkie funkcje w jednym urz�dzeniu: kopiowanie, drukowanie, skanowanie i opcjonalne faksowanie

• wysoka szybko�� drukowania: 40 lub 50 stron na minut� zarówno w trybie mono, jak i kolorowym

• doskona�a jako�� wydruków, rozdzielczo�� optyczna mechanizmu wynosi 1200dpi

• szybkie skanowanie w tempie do 63 stron na minut�

• funkcja skanowania na przeno�ne dyski USB lub karty SD

• zaawansowane funkcje bezpiecze	stwa

MPC4000/MPC5000



Zaprojektowane specjalnie dla Twoich potrzeb
Stworzone w celu u�atwienia Twojej codziennej pracy urz�dzenia Nashuatec MPC4000 oraz 
MPC5000 pozwalaj� na �atwe i intuicyjne tworzenie najwy�szej jako�ci dokumentów, zarówno 
monochromatycznych, jak i kolorowych. Du�y, kolorowy ekran steruj�cy LCD umieszczony na panelu 
u�ytkownika pozwala na obs�ugiwanie urz�dze	 przez mniej do�wiadczonych u�ytkowników oferuj�c:

• mo�liwo�� wy�wietlania tylko najcz��ciej u�ywanych funkcji

• podgl�d na ekranie zapisanych na dysku twardym urz�dzenia dokumentów

• idealn� jako�� wy�wietlania informacji na ekranie – wyra�ne czcionki i wiernie reprodukowane 
obrazy

• animowane przewodniki wy�wietlane w razie wyst�pienia nieprawid�owo�ci w pracy urz�dzenia

Zarz�dzanie dokumentami
Zoptymalizuj proces obs�ugi dokumentów w swojej firmie i uzyskaj wi�ksz� efektywno�� 
przep�ywu prac. Urz�dzenia Nashuatec MPC4000 oraz MPC5000 oferuj� szereg funkcji 
wspomagaj�cych przep�yw dokumentów, w tym kolorowe skanowanie do folderu, serwera 
FTP czy te� wiadomo�ci e-mail.

Kompleksowe prace wykonuj szybciej i wydajniej
Zaprojektowane by u�atwi� codzienny przep�yw dokumentów urz�dzenia 
Nashuatec MPC4000 oraz MPC5000 pozwalaj� na tworzenie dokumen-
tów najwy�szej jako�ci nie tylko szybciej, ale sprawniej i �atwiej.

• du�y, dotykowy, kolorowy panel sterowania urz�dzeniem znacznie 
u�atwia jego obs�ug�

• instrukcje post�powania w razie zaci�cia papieru wy�wietlane s� 

 w postaci zrozumia�ych animacji

• uzupe�nianie papieru dzi�ki specjalnej konstrukcji kaset jest �atwe 
równie� dla osób niepe�nosprawnych

• wymiana tonera jest szybka i wygodna



Szybkie i oszcz�dne faksowanie przez Internet
Zredukuj koszty, zoptymalizuj faksowanie na du�e odleg�o�ci dzi�ki funkcji fakso-
wania przez Internet. W ten sposób nie tylko zaoszcz�dzisz na kosztach po��cze	, 
ale równie� znacznie zwi�kszysz szybko�� transferu. Mo�esz wykorzysta� równie� 
funkcj� IP Fax, pozwalaj�c� na wykonanie transmisji w czasie rzeczywistym 
w sieciach IP.

Doskona�a jako�� kolorowych wydruków
Urz�dzenia Nashuatec MPC4000 oraz MPC5000 cechuj� si� bardzo wysok� 
jako�ci� wydruków zarówno monochromatycznych, jak i kolorowych. Rozdziel-
czo�� optyczna mechanizmu drukuj�cego to 1200x1200dpi, a zastosowanie nowej 
generacji tonera polimerowego zapewnia lepsz� reprodukcj� kolorów oraz wi�ksz� 
szczegó�owo�� wydruków.

Zaawansowana obróbka ko�cowa prac
Z urz�dzeniami wielofunkcyjnymi Nashuatec MPC4000 oraz MPC5000 nie musisz zleca� 
obróbki ko	cowej dokumentów firmom zewn�trznym. Dzi�ki bogatemu wachlarzowi 
dost�pnych finiszerów mo�esz produkowa� profesjonalnie obrobione dokumenty w swoim 
biurze. Jako opcja oferowane s� finiszery o pojemno�ciach 1000 lub 3000 arkuszy, oba 
mog�ce zszy� do 50 arkuszy. Dost�pny jest równie� finiszer broszuruj�cy po pojemno�ci 
2000 arkuszy, zszywaj�cy do 50 arkuszy i broszuruj�cy do 15 arkuszy. Dzi�ki temu mo�emy 
uzyska� nawet 60-stronicow�, profesjonalnie z�o�on� broszur�.



Wydajna komunikacja dzi�ki 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 dost�pna w standardzie. 
Adres odbiorcy mo�na wpisa� z urz�dzenia przy wykorzystaniu klawiatury lub wskaza� na wpis 
w ksi��ce adresowej. Zeskanowany dokument jest wysy�any jako za��cznik w postaci plików PDF 
(w tym równie� skompresowanego PDF), JPEG lub TIFF, a ich rozdzielczo�� mo�e wynosi� nawet 
1200dpi w pe�nym kolorze.
Funkcja „skanowania do folderu” zosta�a stworzona z my�l� o tanim i efektywnym przekszta�caniu 
dokumentów papierowych w elektroniczne i pó�niejszej ich dystrybucji. Zeskanowane dokumenty 
mog� by� �atwo przesy�ane w sieci lokalnej oraz rozleg�ej i zachowywane w udost�pnionym folderze 
na dowolnym komputerze w sieci. Dodatkowym atutem jest szybko�� skanera, który mo�e przetwo-
rzy� nawet do 60 pe�nokolorowych orygina�ów na minut�.

Efektywne drukowanie
Dzi�ki unikalnemu sterownikowi RPCS™, opartemu o system ikon, ka�de zadanie drukowania mo�e 
zosta� zrealizowane po naci�ni�ciu zaledwie jednej ikony. W�asne ustawienia mo�na zapisywa� pod 
kolejnymi ikonkami, dzi�ki czemu nie trzeba wyszukiwa� potrzebnych opcji w kilku zak�adkach opcji 
sterownika. Dodatkowo sterowniki urz�dze	 Nashuatec MPC4000 oraz MPC5000 daj� nast�puj�ce 
mo�liwo�ci:

1. Zabezpieczanie dokumentów has�em.

2. Zachowanie prac na dysku twardym urz�dzenia.

3. Wykonywanie wydruków próbnych.

4. Wykonywanie wydruków zatrzymanych z lub bez autoryzacji.

Bezpiecze�stwo urz�dzenia i danych
Zabezpiecz swój biznes przez zagro�eniami zwi�zanymi z wyciekiem informacji i nieautoryzowanym 
dost�pem do urz�dze	 drukuj�cych. Nowe wielofunkcyjne urz�dzenia kolorowe Nashuatec oferuj� 
nast�puj�ce opcje ochrony Twoich kluczowych danych:

• zaawansowane ograniczenia dost�pu przy wykorzystaniu ró�nego typu autoryzacji, w tym równie� 
ró�nicowania u�ytkowników w dost�pie do drukowania i kopiowania w kolorze

• zabezpieczenie przed wyciekiem danych za pomoc� modu�u bezpiecznego nadpisywania danych 
na dysku twardym urz�dzenia oraz szyfrowania transmisji pomi�dzy urz�dzeniem, a komputerami 
u�ytkowników

• unikanie nieautoryzowanego kopiowania dzi�ki funkcji niewidocznego go�ym okiem znaku 
wodnego

Ci�g�a i wydajna praca
Dzi�ki ca�kowitej pojemno�ci papieru wynosz�cej maksymalnie 4400 arkuszy ilo�� przerw wymaga-
nych z konieczno�ci uzupe�nienia papieru jest ograniczona do minimum. System automatycznie 
prze��cza pobór papieru z kasety pustej na kaset� za�adowan� takim samym no�nikiem. Dzi�ki 
takim rozwi�zaniom mo�esz kontynuowa� prac� bez zb�dnych przestojów i dok�ada� papier nawet 
podczas pracy urz�dzenia.

Doskona�e usprawnienie 
wydajno�ci pracy biurowej



KOPIARKA
Proces kopiowania                elektrostatyczny, laserowy

Szybko�� kopiowania            MPC4000: 40 str./min mono i kolor                           
                                                MPC5000: 50 str./min. mono i kolor

Rozdzielczo�� kopiowania     600dpi

Wielokrotne kopiowanie       do 999 kopii

Czas nagrzewania od            MPC4000: 34 sekundy                                             
w��czenia                             MPC5000: 51 sekund

Czas uzyskania pierwszej     MPC4000: 3,9s mono/6,5s kolor                           
kopii                                       MPC5000: 3,5s mono/5,9s kolor

Skalowanie                            25 – 400% (w krokach co 1%)

Pojemno�� kaset na papier   standardowa: 2x550 arkuszy,                                   
                                                 podajnik r�czny na 100 arkuszy                                 
                                               maksymalnie 4400 arkuszy

Pojemno�� tac odbiorczych  maksymalnie 3675 arkuszy

Rozmiar papieru                     A6 – A3

Gramatura papieru                 kasety: 60 – 256g/m2                                                
                                                podajnik r�czny: 60 - 256g/m2                                   
                                                druk dwustronny: 60 - 169 g/m2

Druk dwustronny                   standard

Wymiary                                 670x677x760mm

Waga                                      mniej ni� 130kg

Zasilanie                                 220 – 240V, 50-60Hz

Pobór mocy                            praca: maksymalnie 1,6kW                                       
                                                tryb oszcz�dno�ci energii: mniej ni� 137W                
                                                tryb u�pienia: mniej ni� 4W

DRUKARKA
Szybko�� drukowania            MPC4000: 40 str./min mono i kolor                           
                                                MPC5000: 50 str./min. mono i kolor

J�zyki drukowania                PCL5c, PCL6, RPCS™,                                              
                                                 opcjonalnie Adobe® Postscript® 3™

Rozdzielczo�� drukowania    1200x1200dpi

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

Protoko�y sieciowe                TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Obs�ugiwane systemy           Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
operacyjne                              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                
                                                Macintosh OS 8.6 lub pó�niejszy (OS X Classic)        
                                                Macintosh OS X v10.1 lub pó�niejszy                        
                                                IBM® System i5™ HPT                                             
                                                SAP® R/3®                                                                
                                                NPDS Gateway                                                          
                                                AS/400® z wykorzystaniem OS/400 Print Transform

SKANER (opcja)
Szybko�� skanowania           do 63/60 str./min. mono/kolor (A4)

Rozdzielczo�� skanera          1200dpi (TWAIN)

Format orygina�ów                A5 – A3

Typy plików wyj�ciowych     PDF/JPEG/TIFF/skompresowany PDF

Sterowniki                             sieciowy, TWAIN

Skanowanie do e-mail           SMTP (opcjonalnie z autentykacj� POP3)

Ilo�� adresów docelowych   maksymalnie 500 odbiorców e-mail na prac�

Ilo�� adresów w pami�ci      maksymalnie 2000

Ksi��ka adresowa                 poprzez protokó� LDAP lub lokalnie na dysku             
                                                 twardym urz�dzenia

Skanowanie do folderu         za pomoc� protoko�ów SMB, FTP, NCP

Ilo�� adresów docelowych   maksymalnie 50 folderów na prac�

FAKS (OPCJA)
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 standardowe)

Wielko�� pami�ci faksu        standardowo 4MB, maksymalnie 28MB

Podtrzymanie pami�ci faksu Tak

OPCJE    

Pokrywa orygina�ów        

Modu� u�atwiaj�cy dost�p do skanera (dla osób niepe�nosprawnych)  

Kasety na papier 2x550 arkuszy ka�da         

Kaseta LCT w formie piedesta�u na 2000 arkuszy   

Boczna kaseta LCT na 1200 arkuszy    

Wewn�trzna taca sortuj�ca       

Wewn�trzna taca odbiorcza      

Modu� mostka        

Finiszer o pojemno�ci 1000 arkuszy (zszywaj�cy do 50 arkuszy)         

Finiszer broszuruj�cy o pojemno�ci 2000 arkuszy (zszywaj�cy do 50 arkuszy, 
broszuruj�cy do 15 arkuszy)      

Finiszer o pojemno�ci 3000 arkuszy (zszywaj�cy do 50 arkuszy)         

Zestawy dziurkaczy do finiszerów (2/4 dziurki)       

Modu� faksu G3     

Dodatkowy port faksu G3 (druga linia)          

Dodatkowa pami�� faksu          

Modu� przegl�darki          

Modu� bezpo�redniego drukowania z aparatów cyfrowych        

Karta VM (wirtualna maszyna Java)    

Konwerter formatów plików      

Modu� ochrony kopiowanych danych  

Modu� szyfrowania dysku twardego maszyn

Wszystkie produkty Nashuatec spe�niaj� 
normy jako�ci ISO 9001 oraz ochrony 
�rodowiska naturalnego ISO 14001. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowa-
dzenia zmian w specyfikacji technicznej 
oraz wygl�dzie produktów. Pe�na gama 
produktów pokazana w tej publikacji mo�e 
nie by� zawsze dost�pna. Wszystkie marki, 
nazwy i znaki towarowe nale�� do ich 
prawnych w�a�cicieli.

www.nashuatec.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNAMPC4000/MPC5000


