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Nowoczesne rozwiązanie
dla profesjonalnego biura
Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty
Zwiększenie wydajności Twojego biura nie musi się wiązać z zakupem urządzeń o dużych gabarytach. Nashuatec SP3200SF jest szybkim i produktywnym urządzeniem wielofunkcyjnym A4, łączącym funkcjonalność kopiarki,
kolorowego skanera oraz drukarki z modułem dupleksu i faksu. Urządzenie
kopiuje i drukuje z szybkością do 28 stron na minutę, wykonuje kolorowe
skany i błyskawicznie dystrybuuje dokumenty za pomocą faksu.
Nashuatec SP3200SF łączy w sobie:
• funkcjonalność kopiarki, kolorowego skanera, drukarki i faksu
• szybkie drukowanie: do 28 stron na minutę
• automatyczne drukowanie dwustronne
• pełną funkcjonalność sieciową
• zaawansowane oprogramowanie do zarządzania wydrukami i
urządzeniem

Bogate możliwości
Obok możliwości związanych z kopiowaniem, urządzenie Nashuatec SP3200SF oferuje funkcjonalność
wysokiej jakości drukarki laserowej o rozdzielczości
1200dpi oraz kolorowego skanera. Wyposażone jest
ono we wbudowany dodatkowy interfejs USB, dając
możliwość zarówno drukowania plików zapisanych
na pamięciach przenośnych USB Flash, jak i zapisywania na nich zeskanowanych dokumentów. Nie
musimy się również obawiać o utratę odbieranych
dokumentów faksowych w wypadku, gdy zabraknie
papieru lub skończy się toner ponieważ urządzenie
SP3200SF jest w stanie przechować w pamięci
wewnętrznej nawet do 480 stron wiadomości.

Zaawansowane oprogramowanie
Urządzenie Nashuatec dostarczane jest z bogatym zestawem
oprogramowania użytkowego, jak również służącego do zarządzania. Dzięki niemu można monitorować stan urządzenia oraz zmieniać jego ustawienia poprzez sieć lokalną. Do zarządzania i obróbki
dokumentów służy aplikacja ScanClair4. Za jej pomocą można
między innymi dokonywać obróbki obrazów, oraz konwertować
zeskanowane dokumenty do postaci edytowalnych dokumentów
tekstowych.
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Wydajny faks
Modułu faksowy w SP3200SF to przede wszystkim błyskawiczna transmisja dokumentów w zaledwie 2,5 sekundy, co
przekłada się na obniżenie rachunków telefonicznych. Wydajność dodatkowo wzrasta dzięki możliwości jednoczesnego
nadawania oraz drukowania dokumentów. Za pomocą funkcji
wysyłania dokumentów do grupy odbiorców, możemy rozesłać faksową korespondencję seryjną w zaledwie kilka chwil.
Urządzenie może zapisać w swojej książce adresowej do 240
wpisów, zorganizowanych w maksymalnie 200 grup.

Intuicyjna obsługa
Aby obsługiwać urządzenie wielofunkcyjne SP3200SF nie jest
potrzebna zaawansowana wiedza techniczna. Jasno i przejrzyście
opisany panel użytkownika nie pozostawia żadnych wątpliwości
podczas wybierania poszczególnych funkcji. Na pulpicie znajduje
się również 30 przycisków bezpośredniego wybierania numerów
do adresatów dokumentów faksowych. Na łatwość obsługi
wpływa również fakt umieszczenia kasety z papierem z przodu
urządzenia. Również wymiana zespołu drukującego odbywa się
po uchyleniu panelu obudowy z przodu urządzenia. Komunikaty
na ekranie urządzenia wyświetlane są w języku polskim.

Zaawansowane funkcje skanowania
Urządzenie Nashuatec SP3200SF oferuje szereg zaawansowanych funkcji
skanowania. Prócz standardowego skanowania lokalnego, dostępne jest skanowanie do folderu za pomocą protokołów FTP lub SMB. Nashuatec SP3200SF
wykonuje również skany i przesyła je pod wskazany adres za pomocą poczty
elektronicznej. Interesującą i unikalną funkcją jest skanowanie do aplikacji, pozwalające na wysłanie z urządzenia dokumentu bezpośrednio do wybranej przez
nas aplikacji na naszym komputerze PC.

Wydajność i produktywność
W dzisiejszym biurze wydajność i produktywność to czynniki kluczowe. Urządzenie
wielofunkcyjne Nashuatec zaspokaja te
wymagania, oferując szybkość drukowania i kopiowania sięgającą do 28 stron
A4 na minutę. Co więcej, moduł drukujący wyposażony jest w automatyczny
moduł druku dwustronnego, a skaner w
automatyczny podajnik dokumentów o
pojemności 50 arkuszy. Na produktywność wpływa również wysoka pojemność
podajników papieru, mogąca osiągnąć do
550 arkuszy. Drukarka obsługiwana jest z
komputera za pomocą języków PCL6 lub
też PostScript3.

Ofertę systemów Nashuatec dopełnia szeroka gama oprogramowania do zarządzania dokumentami i komunikacji oraz redukcji kosztów. Rozwiązania Nashuatec
mają na celu podniesienie efektywności przy jednoczesnej optymalizacji ponoszonych wydatków. Konsultanci Nashuatec, łącząc swoje doświadczenie i wiedzę
z nowoczesną technologią i wysokiej jakości usługami, są w stanie stworzyć
indywidualnie dopasowane rozwiązanie na miarę potrzeb każdej organizacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOPIARKA
Typ

SKANER
konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną,
kopiowanie suche elektrofotograficzne,
toner jednoskładnikowy

Tryby skanowania

kolor (24 bity), mono (8 bitów)

Rozdzielczość

maksymalnie 600 x 1200dpi,
4800 x 4800dpi z interpolacją

Szybkość kopiowania

28 kopii na minutę

Formaty oryginałów

maksymalnie A4

Rozdzielczość

600dpi

Sterowniki

TWAIN

Wielokrotne kopiowanie

do 99 kopii

Czas nagrzewania

mniej niż 20 sekund

Czas oczekiwania na
pierwszą kopię

mniej niż 8,5 sekundy

Skalowanie

25 - 400% (w krokach co 1% z szyby)
25 - 100% (w krokach co 1% z podajnika
dokumentów)

Pamięć

96MB (maksymalnie 320MB)

Pojemność papieru

250 arkuszy
50 arkuszy w podajniku ręcznym
50 arkuszy w podajniku automatycznym

Pojemność papieru

maksymalnie 550 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej

150 arkuszy

Formaty papieru

A6 - A4

Gramatura papieru

60 - 90g/m2 (kaseta)
60 - 163g/m2 (podajnik ręczny)
47 - 105 g/m2 (podajnik automatyczny)
75 - 90 g/m2 (druk dwustronny)

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

466 x 435 x 458mm

Waga

mniej niż 18,9kg

Źródło zasilania

220 ~ 240V, 50/60Hz

Pobór mocy

mniej niż 520W podczas pracy,
mniej niż 20W w trybie oszczędzania energii,
mniej niż 150W w trybie gotowości

FAKS
Typ linii

PSTN, PABX

Standardy

ITU-T Super G3

Szybkość

maksymalnie 33,6kbps

Rozdzielczość

300dpi

Metody kompresji

MH, MR, MMR, JPEG, JBIG

Szybkość skanowania

około 2,5 sekundy

Szybkie wybieranie

240 numerów,
30 numerów jednoprzyciskowo

Pamięć faksu

6MB (do 480 stron)

Podtrzymanie pamięci faksu

tak

OPROGRAMOWANIE
WebImage Monitor
Printer Settings Utility
SmarThru4
ScanClair
Set IP
Status Monitor

OPCJE
Kaseta na papier o pojemności 250 arkuszy

DRUKARKA
Szybkość druku

28 stron na minutę

Języki druku

PCL6, PostScript3

Rozdzielczość

1200dpi

Interfejsy

Ethernet 10/100
USB 2.0
dwukierunkowy port drukarkowy IEEE1284

Systemy operacyjne

Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/
Vista (32/64-bit),
Mac OSS 10.3 - 10.4

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.

www.nashuatec.pl

