Wysoka moc produkcyjna

907EX/1107EX/1357EX

Uniwersalna obróbka dokumentów
Chcąc sprostać wymaganianiom klientów na dzisiejszym bardzo konkuryncyjnym rynku, potrzebna jest
szybka reakcja na ich potrzeby. Firma Nashuatec- lider na rynku wysokonakładowych rozwiązań - proponując
Ci nowe modele serii Pro™, sprawi, że Twoja praca stanie się łatwiejsza. Wychodząc na przeciw Twoim
oczekiwaniom, zaprojektowano kompletnie nowe modułowe urządzenie Pro™907EX/1107EX/1357EX.
Wyjątkowo niezawodny produkt ﬁrmy Nashuatec jest najbardziej atrakcyjnym urządzeniem w swojej klasie.
Dzięki wysokiej funkcjonalności oraz unikalnym rozwiązaniom wykańczającym druk, gwarantujemy iż odczujesz
zdecydowany wzrost produktywności Twojego biznesu.

• Wysoka produktywność.
• Optymalna niezawodność i wytrzymałość.
• Pełnokolorowe skanowanie.
• Różnego rodzaju kontrolery druku.
• Szeroki wybór opcji do profesjonalnej obróbki końcowej.

Pełna automatyzacja Twojej pracy
BĄDŹ PRO™
Produktywność. Profesjonalizm. Postęp. Firma Nashuatec zwraca szczególną uwagę na rynek wydruku
produkcyjnego. Linia urządzeń “Pro” łączy w sobie jakość, prędkość pracy oraz możliwości obróbki
końcowej, cechy charakterystyczne dla produktu profesjonalnego. Niezawodne, a jednocześnie łatwe
w obsłudze urządzenia będą sercem Twojego środowiska biznesowego.

WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ
• Nieprawdopodobna wydajność 90/110/135 stron na minutę – przy druku jedno i dwustronnych (format A4).
• Pełna prędkość 90/110/135 strona na minutę podczas produkcji broszur.
• Możliwość połączenia dwóch systemów i podwojenie prędkość wydruku.
• Możliwość wymiana tonera oraz dołożenia papieru bez przerywania pracy urządzenia i spadku prędkości.

OPTYMALNA NIEZAWODNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
Zostań liderem na swoim rynku. Urządzenie ﬁrmy Nashuatec Pro™ 907EX/1107EX/1357EX posiada najbardziej wytrzymały silnik w swojej klasie. Dla zwiększenia ciągłości Twojej pracy, a co za tym
idzie komfortu, Nashuatec wprowadza program „Trained Customer Replaceable Units” (TCRU), dzięki
któremu, po specjalnym przeszkoleniu Twoich operatorów przez serwis Nashuatec, będą mogli sami
dokonać koniecznych napraw np. podczas nocnej zmiany. Wyniku tego czas przestoju urządzenia staje
się krótszy, a maksymalna wydajność nie zmniejsza się.
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PEŁNOKOLOROWE SKANOWANIE
Kolorowy skaner to standard w Pro™907EX/1107EX/1357EX.
• Pełnokolorowe i czarno-białe skanowanie 80 stron na minutę (200 DPI, A4).
• Niesamowita ostrość obrazów w rzeczywistej rozdzielczości 1200 DPI.
• Błyskawiczna dystrybucja Twoich dokumentów do poczty e-mail lub bezpośrednio do wskazanego folderu.

ŁATWY I PRZYJAZNY W UŻYCIU PANEL OPERACYJNY
• Duży kolorowy panel operacyjny LCD.
• Łatwe programowanie zadań dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.
• Pogląd miniatur pozwala obejrzeć i edytować dokumenty zapisane na serwerze dokumentów.
• Uniwersalne funkcje edycyjne.

SZEROKI WYBÓR WBUDOWANYCH OPCJI DO PROFESJONALNEJ OBRÓBKI KOŃCOWEJ
• Wielopozycyjne składanie m.in do Z, C .
• Zszywanie, dziurkowanie i dodawanie okładek.
• Całkowicie automatyczne oprawianie w spirale – w trybie on-line.
• Produkcja profesjonalnych broszur trójstronnym docinaniem krawędzi.
• Wysokiej jakości oprawa klejowa grzbietu.

Prosta obsługa
Pro™907EX/1107EX/1357EX został tak zaprojektowany, aby trudne zadania uczynić łatwymi. Unikalny
sterownik RPCS™ ﬁrmy Nashuatec pozwala na zaprogramowanie często używanych ustawień. Gwarantuje
to, szybkie i nieskomplikowane opanowanie przez każdego użytkownika wszystkich możliwości urządzenia.
Niedoświadczeni użytkownicy docenią funkcje uproszczonego panelu, która umożliwia łatwy dostęp do
podstawowych funkcji urządzenia.

Przyjazny dla użytkownika
ŁATWIEJSZA OBSŁUGA
• Łatwe programowanie za pomocą kolorowego panelu LCD.
• Za pomocą jednego kliknięcia można wydrukować każdą pracę.
• Ograniczona ilość kroków w ustawianiu lub edycji zadań drukowania.
• Za pomocą miniatur można zobaczyć i przejrzeć dokumenty zapisane na serwerze dokumentów.

ŁATWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przejrzysty animowany przewodnik panelu operatorskiego sprawia, że rozwiązywanie problemów
związanych z ewentualnymi zacięciami staje się prostsze. Dzięki regulacji panelu w kilku płaszczyznach
zawsze masz na niego pogląd, bez względu to gdzie aktualnie znajdujesz się przy urządzeniu. Istnieje
możliwość zamontowania dodatkowego ramienia (opcja) do panelu w celu przeniesienia go jeszcze bliżej
użytkownika.

ŁATWA WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
Ograniczone do minimum wizyty techników serwisowych, a maksymalna wydajność zwiększa się.
Dzięki naszemu profesjonalnemu programowi szkoleniowemu (TCRU), operator zostaje przeszkolony
do samodzielnej wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zaawansowany operator upoważniony jest do
wymiany bębna, zespołu nośnika, zespołu czyszczącego, zespołu wstępnego ładowania i ładowania, siatki
czyszczącej i rolki podawania papieru, natomiast pojemnik na zużyty toner może zostać wymieniony przez
każdego użytkownika.

Zmaksymalizuj swoją produkcję
Linia Pro ™ 907EX/1107EX/1357EX została zaprojektowana, aby sprostać najtrudniejszym harmonogramom
prac i skutecznie zorganizować proces produkcji. Od przygotowania pracy do profesjonalnego wykańczania
cały czas masz możliwość kontroli całego procesu. Urządzenia Nashuatec są zaprojektowane tak aby
maksymalnie skrócić czas potrzebny do uzyskania Twojej pracy i zwiększyć elastyczność.

Zbudowany do wysokich nakładów
PRAWDZIWA SIŁA W PRODUKCJI
Jako profesjonalista w tworzeniu dokumentów Pro™907EX/1107EX/1357EX szczyci się :
• Nieprzerwaną pracą z prędkością 90/110/135 stron na minutę, idealny w okresie największego zapotrzebowania.
• Zintegrowanym obiegiem dokumentów od początku do końca.
• Drukowaniem dwustronnym, które realizowane jest z taką samą prędkością jak jednostronne.

ZAPROJEKTOWANY DO WYSOKONAKŁADOWEJ PRACY
• Maksymalna pojemność papieru 8,050 arkuszy.
• Przygotowany do ciężkiej pracy: urządzenie pracuje bez zakłóceń, nawet gdy zostaje mocno dociążone
podczas pracy wysokonakładowych.
• Pro™1357EX jest szczególnie pomocny, gdy mamy duże nakłady pracy - 2 miliony stron w ciągu miesiąca
• (Pro™1107EX: 1,5 miliona/907EX: 1 milion).
• Pełna prędkość mechanizmu podczas drukowania dwustronnego.

NIEPRZERWANA PRACA
• 9 różnych podajników papieru i automatyczna zmiana kasety, nie zatrzymując procesu druku.
• Podczas pracy masz możliwość uzupełnić toner i zaprogramować (lub w skrajnych przypadkach wykonać) nowe prace.
• Dwa pojemniki na toner - wydajność 120.000 stron każdy. Tylko dwa pojemniki z tonerem na 120,000 stron formatu A4.
• Kopiowanie w tandemie: nieprzerwana praca dwóch urządzeń podczas jednej pracy.

ZWIĘKSZA ZWIĘKSZ CZAS SWOJEGO DZIAŁANIA
Ogranicz czas przestoju urządzenia do absolutnego minimum. Nasze systemy są wyposażone w standardzie w zaawansowany system wykrywania i eliminowania zacięć papieru “Multi-feed Detector”. Dzięki nowej
opcji „Decurling” unikniesz zacięć papieru spowodowanych zwijaniem się wilgotnego papieru. W momencie
wystąpienia zacięcia maszyna automatycznie usunie wszystkie blokujące arkusze i przesunie je do specjalnego zasobnika. Dzięki temu maszyna, w krótkim czasie znów gotowa jest do pracy, a Ty oszczędzasz
swój czas.

Wszechstronność opcji obróbki końcowej
dokumentów w trybie on-line.
Obróbka końcowa nie wymaga już intensywnej pracy. Urządzenie ﬁrmy Nashuatec Pro™907EX/1107EX/1357EX
oferuje wyjątkowy wachlarz opcji związanych z obróbką końcową, dzięki którym nie będą Ci potrzebne
dodatkowe urządzenia introligatorskie. Twoja oferta może zostać poszerzona o nowe możliwości dzięki
nowym rodzajom obróbki końcowej. Wyjdź naprzeciw najwyższym wymaganiom klienta i wzmocnij pozycję
Twojej ﬁrmy na rynku.

• Różnorodność opcji związanych z obróbką końcową jest bezkonkurencyjna na rynku.
• Przyciągająca wzrok broszura z okładką na papierze o gramaturze 300g/m i zaawansowane wstawianie okładek.
• Możliwość łączenia prawie wszystkich typów obróbki końcowej w jednym urządzeniu.
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Wyjątkowe wartości dodane
RÓŻNORODNOŚĆ OPCJI OBRÓBKI KOŃCOWEJ DOKUMENTÓW
Klienci wymagają tworzenia profesjonalnych materiałów prezentacyjnych, raportów i broszur. Aby
sprostać tym wymaganiom Pro™907EX/1107EX/1357EX wyposażony jest w ﬁniszer na 3,000 arkuszy z
zszywaniem do 100 arkuszy. Opcjonalny dziurkacz oszczędza czas i pozwala używać zwykłego papieru,
zamiast dużo droższego papieru z dziurkami. Moduł broszurujący może być używany do tworzenia
prostych broszur, głównie do użytku wewnętrznego.

AUTOMATYCZNE TWORZENIE BROSZUR
Wymagający klient chce, aby broszura była wykonana w profesjonalny sposób. Broszurownica tworzy
bardzo dokładnie złożone i zszyte broszury formatu A5 i A4. Automatycznie składa, broszuruje do
20 arkuszy i zszywa do 100 arkuszy, a opcjonalny zespół trymera zapewnia prawdziwie profesjonalny
wygląd broszur. Nowy mechanizm rejestracji papieru umożliwia tworzenie grzbietu książkowego przy
pełnej prędkości urządzenia.

ZAAWANSOWANE SKŁADANIE
Przygotuj ulotkę złożona na 2 lub 4, arkusz A3 złożony do wpięcia w formacie A4 czy list złożony w C
lub G. Zespół wielokrotnego składnia w urządzeniu Pro™907EX/1107EX/1357EX obsługuje 7 rodzajów
składania. Przy naprawdę dużej prędkości możemy wykonać: 2-składanie, składanie w Z, 3-składanie
(C i G) i 4-składanie (składanie okienkowe i składanie podwójne okienkowe). Dzięki temu sprostamy
każdemu wyzwaniu.

DODATKOWE KOLOROWE OKŁADKI I PRZEKŁADKI
Ożyw wygląd swoich dokumentów czarno-białych poprzez dodanie kolorowych przekładek lub poprzez
dodanie kolorowych okładek przy pomocy dwutacowego podajnika okładek. Niezastąpiony przy produkcji
katalogów, podręczników i broszur. Wstawiaj dodatkowe kolorowe strony w swoich dokumentach tam
gdzie uważasz iż jest to potrzebne.
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DZIURKOWANIE I SKŁADANIE
Zapomnij o ręcznym dziurkowaniu dokumentów i ustawianiu dziurek dla każdego dokumentu.
Zapomnij o problemach przy zszywaniu broszury. Wybierz jedną opcję, która zrobi to wszystko za
Ciebie lub zestaw kilka w jeden system.
• GBC StreamPunch™ III: różnorodność wyboru dziurkowanych dokumentów.
• Linia wykańczająca Plockmatic do produkcji książek oprawą szytą z grzbietem książkowym
(zszywacz, trymer)

W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANA OPRAWA W SPIRALE
Pierwszy na rynku w pełni automatyczny zespół oprawy spiralnej skracający tradycyjny proces tworzenia
• gotowych, oprawionych dokumentów.
• Automatyczne dziurkowanie i oprawianie w spirale.
• Wstawianie kolorowych przednich i tylnych okładek.
• Pojemność bindowania: 50 lub 100 arkuszy; rozmiar broszur A4.
• Gramatura bindowanego papieru: do 216 g/m².

OPRAWA KLEJOWA ON-LINE
Zespół oprawy klejowej pozwoli Ci na otrzymanie profesjonalnie przegotowanej broszury z sklejonymi
grzbietem książkowym.
• Wyjątkowość: ﬁniszer na okładki akceptuje papier o większym formacie od pozostałych stron środka.
• Grubość klejonego dokumentu: do 200 kartek; formatu od A5 do A4.
• Standardowe przycinanie trzech/jednej krawędzi i wstawianie kolorowych okładek z dwóch podajników (do 300 g/m²).

ODBIÓR WYDRUKOWANYCH PRAC
Nashuatec Pro™907EX/1107EX/1357EX’s może być wyposażony w wysokonakładowy odbiornik papieru
(Stacker) o pojemności 5000 arkuszy istnieje możliwość złaczenia z drugim tożsamym w tandem, a w
połączeniu z ﬁniszerem broszurującym łączna ilość i wydruków wzrasta do 12 750 arkuszy. Oba Stackery
działają automatycznie po zapełnieniu jednego, kolejne wydruki przekazywane są do następnego. Zastosowanie w Stakera’ch specjalnych wózków odbiorczych pozwala na łatwy transport wydrukowanych materiałów
na przykład na linię.

Zwiększone możliwości drukowania
Jako profesjonalista wiesz, że Twoi klienci oczekują dużo w krótkim czasie. Pro™907EX/1107EX/1357EX ﬁrmy
Nashuatec jest prawdziwą siłą napędową, która pracuje z wysoką prędkością i produktywnością. W zależności
od Twojego potrzeb związanych z produkcja i obiegiem dokumentów ﬁrma Nashuatec oferuje różne kontrolery
druku, tak aby idealnie dopasować do Twoich wymagań. Wybierz kontroler dopasowany do własnych potrzeb:
zoptymalizuj swoją wydajność!

Indywidualne rozwiązania
WBUDOWANY KONTROLER
Z wbudowanym kontrolerem, masz całkowity dostęp do wszystkich funkcji Pro™907EX/1107EX/1357EX
bez intensywnego szkolenia. Dopasowane do potrzeb Twojego środowiska pracy, wysokiej jakości kontroler
umożliwia tworzenie prac związanych z drukowaniem w kilku szybkich krokach. Adobe® PostScript® 3™
zapewnia Ci szybką i niezawodną produkcję.

DRUKOWANIE IPDS
Moduł IPDS typ 1357EX ﬁrmy Nashuatec umożliwia drukowanie w IPDS dodatkowych Print Boxów lub
serwerów. Ta obniżająca dodatkowe koszty opcja pozwala Pro™907EX/1107EX/1357EX drukować z hosta
IBM® wiele dokumentów zawierających tekst, obrazy, graﬁkę i/lub kody kreskowe. Obsługuje funkcje obróbki
końcowej m.in. takie jak zszywanie. Kontroluje stronę po stronie i jednocześnie koryguje błędy. Korzystaj z
zaawansowanej funkcjonalności serii Pro™ w połączeniu z formatami IPDS, PS, PCL i PDF.

SZYBKOŚĆ KONTROLERA FIERY
Zaawansowane wydruki są realizowane w rekordowym czasie. Zewnętrzny kontroler EB-1357 charakteryzuje
się szybkim przetwarzaniem dużych plików PDF.
• Bezpośrednie drukowanie oryginalnych plików Adobe® Postscript® i złożonej graﬁki.
• Łatwa integracja urządzenia Pro™907EX/1107EX/1357EX ze środowiskiem Fiery®.

MICROPRESS®
Dla maksymalnej wydajności zastosuj opcja MicroPress®, to potężny kontroler i kompleksowe rozwiązanie
zarządzania obiegiem dokumentów w jednym. MicroPress® daje Ci możliwość zaawansowanego skanowania, produkcji wysokonakładowej, pracy w kolejkach jest idealnym rozwiązaniem dla druku na żądanie.

Nowa deﬁnicja cyfrowej jakości
Twoi klienci oczekują dobrego, wyraźnego tekstu z wysoką jakości graﬁką w swoich dokumentach.
Pro™907EX/1107EX/1357EX dostarcza od początku do końca wysokiej jakości prace. Teraz możesz osiągnąć
nowy poziom jakości w każdym monochromatycznym dokumencie, który wyprodukujesz.

Nasza deﬁnicja jakości jest taka jak Twoja
NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ 1,200 X 1,200 DPI
Nowa technologia laserowa Nashuatec 2 x 4 wiązki w urządzeniu Pro™907EX/1107EX/1357EX umożliwia
prace na najwyższym poziomie jakości i z rzeczywistą rozdzielczością 1,200 x 1,200 DPI. Oryginały są
skanowane tylko jeden raz, przechowywane w pamięci i drukowane ponownie tak często jak tylko chcesz.
W rezultacie Twoja wydajność zmierza zawsze ku najwyższym standardom i nie jest istotne ile kompletów
wykonujesz.

REJESTRACJA JEDNOSTRONNA I DWUSTRONNA
• Dokładność pasowania/ rejestracji na poziomie 0,5 mm.
• Dostosowanie rejestracji drukowania w krokach co 0,2 mm

PEŁNOKOLOROWE SKANOWANIE – 80 OBRAZÓW NA MINUTĘ
• Czas kolorowego skanowania jest taki sam jak skanowania czarno-białego.
• Zeskanowane kolorowe dokumenty (jedno lub dwustronne) można wysłać na dowolny adres e-mail na świecie.
• Tryb pakietowy: dokumenty zawierające 2,000 stron można zeskanować jako jedną pracę.

OBSŁUGIWANY PAPIER
• Pełne pole zadruku A3 plus wszystkie znaczniki drukarskie: system obsługuje papiere SRA3.
• Gramatura obsługiwanego papieru powyżej 300 g/m²
• Drukuje na różnych nośnikach papieru włączając w to papier dokumentowy, papier powlekany, folie i karty.

Ochrona i kontrola miejsca pracy
Klienci powierzają Ci poufne pliki. Pro™907EX/1107EX/1357EX wyposażony jest w rozszerzone systemy
bezpieczeństwa, aby chronić takie dokumenty. Cyfrowe pliki, jak również wydrukowane poufne dokumenty
zabezpieczone są przed dostaniem się w nieodpowiednie ręce. W celu optymalnej kontroli wszystkich
dokumentów, można wygenerować raport z systemem @Remote.

Pełna kontrola całego systemu
ZWIĘKSZONA OCHRONA
• Ograniczone prawa dostępu użytkownika z autoryzacją Windows®/LDAP.
• Bezpieczna komunikacja poprzez szyfrowanie.
• Zabezpieczenie ważnych informacji z modułem bezpiecznego nadpisywania danych (Data Overwrite Security Unit).
• Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu.

ZABEZPIECZENIA
Musisz być pewien, że Twoje dokumenty znajdują się tam gdzie powinny. W Pro™907EX/1107EX/1357EX
w kasetach dużej pojemności i odbiornikach papieru zamocowane są uchwyty do założenia kłódki (blokady).*
* Kłódka (blokada) nie jest dołączona.

@REMOTE
Dzięki wprowadzeniu efektywnej polityki zarządzania urządzeniami drukującymi i kopiującymi można
zdecydowanie ograniczyć koszty operacyjne. Otrzymujesz odpowiednie narzędzia pozwalające –
bez odchodzenia od biurka – zwiększyć zwrot z inwestycji. W oparciu o uzyskane informacje można
zoptymalizować zarządzanie ﬂotą urządzeń, określić przyszłą strategię ich wykorzystania oraz zmniejszyć
koszty operacyjne. Możesz całkowicie ogarnąć swój park urządzeń! Usługa @Remote ogranicza czas i
zmniejsza koszty operacyjne.

Skierowany w kierunku Twoich oczekiwań
Pro™907EX/1107EX/1357EX jest unikalnym czarno – białym cyfrowym rozwiązaniem dla druku produkcyjnego.
Elegancki i niezawodny, mający zastosowanie w każdym środowisku, zarówno w wewnętrznych centrach
reprograﬁcznych jak i w punktach usługowych. Urządzenie Pro™907EX/1107EX/1357EX ﬁrmy Nashuatec daje
całkowity dostęp do drukowania, łącząc wszystkie procesy tak, aby działały razem płynnie.

Innowacyjność
DRUK W WENĘTRZNYCH CENTRACH REPROFRAFICZNYCH
Wyjdź na przeciw różnego rodzaju prośbom. Z Pro™907EX/1107EX/1357EX uzyskasz:
• szybki, niezawodny sprzęt;
• obsługę szerokiej gamy papierów, włączając w to papier powlekany i karty powyżej 300 g/m²;
• integrację z kontrolerem IPDS (opcja).

DRUK USŁUGOWY
Zostań liderem rynku i zwiększ swoje zyski. Pro™907EX/1107EX/1357EX oferuje:
• bezpośredni i łatwy w użyciu standardowy kontroler drukarki;
• standardowe kolorowe skanowanie z funkcjami skanowania;
• niskie TCO (Total Cost of Ownership).

SIŁA DRUKU W PUNKTACH USŁUGOWYCH
Wzrost satysfakcji klienta. Mocne strony Pro™907EX/1107EX/1357EX to:
• przechowywanie zadań w drukowaniu na żądanie i łatwe odzyskiwanie zadań do ponownego drukowania;
• profesjonalna obróbka końcowa dokumentów bez ograniczenia prędkości.
• minimalne zaangażowanie użytkowników: praca non-stop - 90/110/135 stron na minutę;
• różnorodność wysoko wydajnych zewnętrznych kontrolerów wydruku z EFI.

ZASTOSUJ JEDEN Z SYSTEMÓW PRO™ DO:
• Książek drukowanych na żądanie
• Drukowania broszur i ulotek.
• Podręczników
• Wydruków seryjnych
• Druku transakcyjnego

907EX/1107EX/1357EX
KOPIARKA
Proces kopiowania:
Prędkość kopiowania:
Rozdzielczość:
Kopiowanie wielokrotne:
Czas nagrzewania:
Czas otrzymania
pierwszej kopii:
Zoom:
Pamięć:
Pojemność wejściowa
papieru:

Pojemność wyjściowa
papieru:

Rozmiar papieru:

Gramatura papieru:

Kopiowanie dwustronne:
Wymiary (S x G x W):
Waga:
Źródło zasilania:
Zużycie energii:

SKANER
2 x poczwórna laserowa wiązka skanująca i drukowanie
elektro-fotograﬁczne
do 90/110/135 kopii na minutą
Wydruk: 1,200 DPI, Skanowanie: 600 DPI
do 9,999
mniej niż 360 sekund
3.5/3.2/3.0 sekundy
25 - 400% (co 1% )
Dysk twardy: 320 GB
Standardowo: 2 x 1,000 arkuszy kasety tandemowe
2 x 500-arkuszy kasety uniwersalne
Maksymalnie: 8,050 arkuszy (A4), 7,500 arkuszy (A3)
Maksymalnie: Finiszer: 3,000 + 500 arkuszy
Finiszer broszurujący: 2,500 + 250 arkuszy
Odbiornik papieru: 5,000 + 250 arkuszy (z podłączeniem
tandemu: 10,000 + 500 arkuszy)
Minimalny: Kasety standardowe: 139.7 x 139.7 mm
LCT A3, Taca ręczna: 100 x 139.7 mm
Maksymalny: Kasety standardowe: 330.2 x 458 mm
LCT A3, Taca ręczna: 330,2 x 487,7 mm
Kasety standardowe: 52 - 216 g/m²
LCT A3: 40 - 300 g/m²
Dupleks: 52 - 256 g/m²
Standardowo
870 x 858.5 x 1,476 mm
Mniej niż 315 kg
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Maksymalnie: 3,500/3,500/4,000 W

DRUKARKA/SKANER
KONTROLER DRUKARKI
Prędkość drukowania:
Język
drukarki/Rozdzielczość:

Interfejs:

Pamięć:

Sterowniki:
Protokoł sieciowy:
Współpraca z:

90/110/135 wydruków na minutę
Standardowo: PCL5e: 300 - 600 dpi
PCL6: 600 - 1,200 dpi
RPCS™: 200 - 1,200 dpi
Opcja: Adobe® PostScript® 3™: 600 - 1,200 dpi
Genuine IPDS: 300 - 600 dpi
Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0
Opcja¹: IEEE 1284
Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g)
Ethernet 1000 base-T, Bluetooth
Standardowo: 512 MB z dodatkową pamięcią 1 GB
(ogółem: 1.5 GB)
Dysk twardy: 320 GB
RPCS, PCL5e, PCL6, PS, XPS
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, SMB
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X Classic)
Macintosh OS X 10.1 lub nowszy (tryb native)
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5
SAP® R/3® wersja 4.x lub nowsza,
mySAP ERP2004 lub nowsza

Prędkość skanowania:
Rozdzielczość:

Maksymalny obszar
skanowania:
Formaty wyściowe:
Dołączone sterowniki:
Skanowanie do e-maila:
Wybieranie adresu odbiorcy:
Adres odbiorcy:
Przechowywane adresy
odbiorców:
Skanowanie do foldera:
pracę

80 oryginałów na minutę (A4 LEF, 200 dpi)
100 - 600 dpi (domyślnie 200 dpi)
TWAIN (pełnokolorowe, czarno-białe): 100 - 1,200 dpi
(domyślnie 600 dpi)
297 x 432 mm
TIFF, JPEG, PDF, wysoka kompresja PDF
Network TWAIN
Autoryzacja: SMTP, POP przed SMTP
poprzez LDAP, lokalna książka adresowa lub ręcznie
Maks. 500 z lokalnej książki adresowej, maks. 100 przez LDAP
Maksymalnie 2,000
Poprzez SMB, FTP lub protokół NCP, 50 protokołów na

KONTROLERY OPCJONALNE
Kontroler drukarki/skanera Fiery®, MicroPress®

OPROGRAMOWANIE
Standardowe:

Opcjonalnie:

DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™,
SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web Image Monitor,
sterownik TWAIN
Device Software Development Kit, @Remote

INNE OPCJE
Kaseta dużej pojemności na 4,550 arkuszy formatu A4, Kaseta dużej pojemności
na 4,000 arkuszy formatu A3, zestaw kaset na 1,000-arkuszy, Taca ręczna na
500-arkuszy, Finiszer na 3,000-arkuszy z zszywaczem na 100-arkuszy, Różnego
rodzaju dziurkacze (dziurkacz 2/3, 2/4 switchable hole punch, dziurkacz Scandinavian
na 4 dziurki), Finiszer broszurujący, Zespół przycinania broszur, Pokrywa podajnika
wrzutek, Zespół oprawiania w spirale, Klej do oprawiania, Dużej pojemności
odbiornik papieru z połączeniem tandemowym, Wałek zapobiegający zwijaniu sie
papieru, Zespół wielokrotnego składania, Plockmatic do produkcji książek, GBC
StreamPunch™ III, Wózek z koszem na dokumenty, Karta VM, Konwerter formatów
pliku, Moduł ochrony danych przed kopiowaniem, Moduł bezpiecznego nadpisywania
danych, Przeglądarka, Zespół szyfrowania dysku twardego, Copy connector,
MicroPress®, kontroler drukarki/skanera Fiery®.
¹ Tylko te opcje mogą zostać zainstalowane.
Niniejsze produkty zostały zaprojektowane,aby spełniać wymogi dotyczące
wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.
Proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym ﬁrmy Nashuatec w celu
uzyskania dalszych szczegółów i informacji o dostępnych modelach, opcjonalnych
elementach i oprogramowaniu.

Certyfikat ISO9001: 2000 Certyfikat ISO14001
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor rzeczywistego
produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze.
Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być
zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w częsci lub całości ani wykorzystywane w innych
opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

Więcej informacji, zajrzyj na stronę

