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Elastyczność
Urządzenia Nashuatec MPW2400 oraz
MPW3600 doskonale zaspokajają rozmaite
potrzeby użytkowników. Z jednej strony można
wykorzystać możliwości wewnętrznego
kontrolera GW, zapewniającego łatwą, a
przede wszystkim niezwykle wydajną
realizację biurowego drukowania, skanowania
i oczywiście kopiowania. Z drugiej, można
wykorzystać kontroler RATIO, który
przeznaczony jest dla wyspecjalizowanych
użytkowników, wymagających najwyższej
jakości i wydajności. Szczególnie wtedy, gdy
pracują z zaawansowanymi aplikacjami do
wizualizacji i wspomagania projektowania.

Nashuatec MPW2400/MPW3600. Tam gdzie potrzebny

Maksymalna wydajność
Nashuatec MPW2400 i MPW3600 to przede
wszystkim wysoka wydajność i nienaganna
funkcjonalność. Urządzenia drukują z
szybkością odpowiednio 4,4 lub 6,4 strony
formatu A1 na minutę. Czas nagrzewania
ograniczono do mniej niż 2 minut, a pierwszy
wydruk uzyskamy już po 21 sekundach.
Szybkie przetwarzanie przesyłanych do
maszyn dokumentów zapewnia wbudowana w
kontroler GW pamięć 1024MB oraz dysk
twardy o pojemności 80GB. Jeszcze większą
wydajność uzyskamy wyposażając urządzenia
w zewnętrzny, dedykowany kontroler RATIO.
Kontroler ten zapewnia również udoskonaloną

Nowe szerokoformatowe urządzenia

wielofunkcyjne Nashuatec MPW2400/

MPW3600 zapewnią Twojej firmie pełną

kompleksowość w zakresie dużych formatów,

zarówno w rozwiązaniach profesjonalnych, jak

i codziennej pracy biurowej. Zastąp drukarkę,

kopiarkę i skaner jednym, kompaktowym

i funkcjonalnym urządzeniem

szerokoformatowym Nashuatec.



 jest duży format i wydajność.

Opcjonalny finiszer automatycznie
składa dokumenty ułatwiając ich
transport i przechowywanie.

współpracę z aplikacjami inżynierskimi
i wspomagania projektowania. Urządzenia
MPW2400 i MPW3600 obsługują wiele typów
nośników o formatach od A4 do A0,
a maksymalna długość wydrukowanego
dokumentu może sięgać nawet do 15 metrów.

Biurowa uniwersalność
Przy projektowaniu szerokoformatowych
urządzeń Nashuatec położono szczególny
nacisk na zapewnienie niewielkich gabarytów.
Dzięki temu sprzęt może znajdować się
nieopodal stanowiska pracownika. Dla jeszcze
większej wygody użytkowników zapewniono
możliwość jednoczesnego korzystania z aż
czterech źródeł papieru - podajnika z jedną lub
dwiema rolkami, podajnika ręcznego oraz
kasety na papier cięty o pojemności 250
arkuszy. Duży i czytelny dotykowy panel LCD,
pozwala na łatwy i szybki dostęp do
wszystkich funkcji. Wydruki charakteryzują się

Wybór pomiędzy dwoma kontrolerami
druku dla użytkowników biurowych
oraz profesjonalnych.

Zaawansowane funkcje
bezpieczeństwa pozwalają na
zachowanie poufności tajnych
dokumentów.

Opcjonalna kaseta na papier cięty
umożliwia druk i kopiowanie
dowolnych dokumentów nawet na
arkuszach A4.

wysoką rozdzielczością i nienagannym
stopniem wierności w stosunku do oryginału.
Komfort pracy z dokumentami zapewniają
narzędzia pozwalające na skanowanie do
poczty elektronicznej, URL oraz folderu.

Bezpieczne zarządzanie dokumentami
Wbudowany dysk twardy o wysokiej
pojemności umożliwia przechowywanie
dokumentów w pamięci urządzenia, co
zapobiega wielokrotnemu przesyłaniu
materiałów ze stacji roboczych. Producent
zastosował szereg zabezpieczeń dla
przechowywanych danych takich jak
autoryzacja użytkowników, czy filtracja
adresów IP. Funkcje serwera dokumentów
RATIO pozwalają między innymi na zarządzanie
znajdującym się w kolejce wydruku pracami,
można również przeglądać opisy
poszczególnych zadań druku i w razie potrzeby
decydować o ich priorytecie.



Specyfikacja techniczna Nashuatec MPW2400/MPW3600
kopiarka
Technologia druku elektrostatyczna, toner suchy
Szybkość kopiowania MPW2400: 2,4/4,4 kopii na minutę (A0/A1)

MPW3600: 3,4/6,4 kopii na minutę (A0/A1)
Rozdzielczość 600dpi
Kopiowanie wielokrotne do 999 kopii
Czas nagrzewania mniej niż 2 minuty
Czas oczekiwania na pierwszą stronę mniej niż 21 sekund (A1)
Skalowanie 25 - 400% (w krokach co 0,1%)
Pamięć 1024MB + dysk twardy 80GB
Podajniki papieru podajnik ręczny na pojedyncze arkusze

podajnik na 1 rolkę papieru (opcja)
podajnik na 2 rolki papieru (opcja)
kaseta na papier cięty o pojemności 250 arkuszy (opcja)

Odbiorniki papieru górna taca odbiorcza na 50 arkuszy A1
dolna taca odbiorcza na 40 arkuszy A0

Format papieru minimalny: 210 x 257mm
maksymalny: 914 x 15000mm

Gramatura papieru 21 - 157g/m2

Wymiary 1080 x 637 x 580mm
Waga mniej niż 107kg
Zasilanie 220 - 240V, 50/60Hz
Pobór mocy mniej niż 1440W
drukarka (opcja)
Typ kontrolera W3600 - wewnętrzny
Rozdzielczość 600 dpi
Rozmiar wydruku minimalny: 210 x 257mm

maksymalny: 914 x 15000mm
Protokoły sieciowe TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk
Obsługiwane formaty plików HPGL, HPGL 2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe PostScript 3,

RPCS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows 95/98/Me/2000/XP/Server 2003,

Macintosh 8.6 lub późniejszy (OS X Classic),
Macintosh v10.1 lub późniejszy (tryb natywny)

Interfejsy standardowe: Ethernet 10/100, USB 2.0
opcjonalne: Wireless LAN, Gigabit Ethernet, USB Host

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.

skaner (opcja)
Typ kontrolera                                  W3600 - wewnętrzny (opcja do drukarki W3600)
Szybkość skanowania                     maksymalnie 80mm na sekundę
Rozdzielczość 150 - 1200dpi
Maksymalny rozmiar oryginału 914 x 15000mm
Formaty wyjściowe PDF/TIFF
Sterownik sieciowy TWAIN
Skanowanie do e-mail protokoły SMTP, TCP/IP
Adresy docelowe maksymalnie 100 na pracę dla skanowania do poczty elektronicznej
Pamięć adresów docelowych maksymalnie 150
Książka adresowa poprzez protokół LDAP lub przechowywana na dysku twardym
Skanowanie do folderu poprzez protokoły NCP, SMB, FTP
Skanowanie do formatu PDF standard
drukarka (opcja)
Typ kontrolera RW-3600 - zewnętrzny kontroler RIP instalowany

w komputerze PC
Rozdzielczość 600 dpi
Rozmiar wydruku minimalny: 210 x 257mm

maksymalny: 914 x 15000mm
Protokoły sieciowe TCP/IP, IPX/SPX, LPR/LPQ, HTML, SMB
Obsługiwanie formaty plików standardowo: HPGL, HPGL2, HP/RTL, TIFF, Calcomp 906/907,

WMF, BMP, CALS, T6X, CIT, PCX
opcjonalnie: Adobe Post Script 3, CGM, DWG, DXF, DWF, VIC

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 95/98/Me, Windows NT4.0/2000/XP Proffesional/
Server 2003, Windows Vista

skaner (opcja)
Typ kontrolera                                  RW-3600 - zewnętrzny (opcja do kontrolera drukarki)
Szybkość skanowania                    6 oryginałów A1 na minutę

Rozdzielczość 150 - 1200dpi
Maksymalny rozmiar oryginału 914 x 15000mm
Formaty wyjściowe standardowe: HP/RTL, TIFF, BMP, CALS (1&2), T6X, PCX, RLC

opcjonalne: PDF, DWG, DWF
oprogramowanie i sterowniki RW-3600 Plotbase, RW-3600 Plotclient/Win,

RW-3600 Winprint, Bentley, RW-3600 Plotclient HDI/ADI,
RW-3600 Plotclient/Web, RW-3600 Plotclient/Mac,
RW-3600 Scantool

opcje podajnik na 1 lub 2 rolki papieru, uniwersalna kaseta na papier
do rozmiaru A3 o pojemności 250 arkuszy, podstawa,
podajnik oryginałów, podstawa pod rolkę papieru, tylny
odbiornik papieru, finiszer składający w harmonijkę,
konwerter formatów plików, moduł ochrony danych
zapisanych na dysku twardym


