JakoyÂ i wydajnoyÂ
Urzdzenia Nashuatec SP3300D/SP3300DN to para niewielkich i ekonomicznych drukarek
idealnych do domowego biura lub maej, czy yredniej grupy roboczej. Pomimo swych
niewielkich gabarytów, urzdzenia te gwarantuj wysok prÆdkoyÂ druku, ponadprzeciÆtn
jakoyÂ, standardowy druk dwustronny oraz intuicyjn obsugÆ.

Doskonaa jakoyÂ wydruków
RozdzielczoyÂ wynoszca 1200dpi gwarantuje uzyskiwanie wydruków
o profesjonalnym wygldzie. Funkcja indywidualnie dobieranych znaków wodnych
pozwala na oznaczanie dokumentów jako poufne lub prywatne. Funkcja drukowania plakatu pozwala natomiast na powiÆkszenie dokumentu i wydrukowaniu go na
wielu stronach.

Drukarki Nashuatec SP3300D/SP3300DN cz w sobie:
• Wysok wydajnoyÂ: 28 stron na minutÆ
• RozdzielczoyÂ 1200dpi
Szeroki zakres obsugiwanych noyników
Mimo niewielkich rozmiarów drukarki Nashuatec SP3300D oraz
SP3300DN oferuj obsugÆ szerokiej gamy noyników:

• Automatyczny druk dwustronny
• Interfejs Ethernet 10/100 (SP3300DN)
• JÆzyki drukowania PCL6 oraz Postscript 3™

• Standardowa kaseta na papier ma pojemnoyÂ 250 arkuszy,
moe równie suyÂ do podawania kopert.
• Mona zastosowaÂ dodatkow kasetÆ na papier o pojemnoyci
250 arkuszy.
• Obsuga papieru o gramaturze do 163g/m2
Przyypiesz swoj pracÆ

8,5
sek

• Czas nagrzewania to maksymalnie
22 sekundy, a czas oczekiwania na
pierwsz stronÆ to maksymalnie 8,5
sekundy.
• Szybki procesor o czÆstotliwoyci
taktowania 400MHz.
• SzybkoyÂ drukowania siÆgajca 28
stron na minutÆ.
• OszczÆdnoyÂ papieru dziÆki
automatycznemu drukowi
dwustronnemu oraz funkcji wielu
stron na jednej kartce.

Obni koszty
Urzdzenia Nashuatec SP3300D/SP3300DN zostay
skonstruowane gównie pod ktem obnienia cakowitego
kosztu posiadania (TCO):
• Cechuj siÆ niskim kosztem pojedynczego
wydruku dziÆki wysokiej wydajnoyci materiaów
eksploatacyjnych.
• Zuywaj niewiele energii poniewa wyposaone s
w zaawansowane funkcje jej oszczÆdzania.
• DziÆki trybowi oszczÆdzania tonera jeszcze bardziej
mona obniyÂ wspóczynnik TCO.
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• Prosta ycieka papieru z podajnika rÆcznego do tylnej tacy
odbiorczej uatwiajca stosowanie grubych noyników.

OszczÆdnoyÂ miejsca
Idealne do maego biura lub niewielkiej grupy roboczej, Nashuatec
SP3300D i SP3300DN zostay zaprojektowane z myyl o maych
gabarytach i ograniczonym miejscu w biurze. Niewielka waga tych
urzdzeÍ pozwala na umieszczanie ich bezpoyrednio na biurkach.

atwoyÂ obsugi
Nashuatec SP3300D oraz SP3300DN oferuj niespotykan na rynku atwoyÂ i intuicyjnoyÂ obsugi. Status urzdzenia przez cay czas
wyywietlany jest na panelu urzdzeÍ. KasetÆ z tonerem wymienia
siÆ w kilka sekund, co pozwala na szybki powrót do przerwanej
pracy.

UniwersalnoyÂ i odczalnoyÂ
Urzdzenia Nashuatec serii SP3300D oraz SP3300DN cechuj siÆ
uniwersalnoyci i atwoyci w integracji z biurowymi systemami
operacyjnymi. Model SP3300D wyposaony jest w zcze USB,
natomiast SP3300DN wyposaony jest dodatkowo w interfejs
Ethernet. Oba urzdzenia bez problemu podczyÂ mona do
komputerów dziaajcych pod kontrol systemów Mac OS, czy
Windows.
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DRUKARKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBSUGA PAPIERU

Technologia druku

laserowa, elektrofotograficzna

SzybkoyÂ druku

28 stron na minutÆ

Drukowanie dwustronne

standard

PojemnoyÂ kaset na papier standardowo 250 arkuszy
podajnik rÆczny na 1 arkusz,
maksymalnie 501 arkuszy

Czas druku pierwszej strony mniej ni 8,5 sekundy

PojemnoyÂ tacy odbiorczej

150 arkuszy

Czas nagrzewania ze stanu
uypienia

Format papieru

kasety: A4 – A5, podajnik rÆczny: A4 – A6

Gramatura papieru

drukowanie jednostronne: 60 – 105g/m2
drukowanie dwustronne: 75 - 90 g/m2
podajnik rÆczny: 60 - 163 g/m2

mniej ni 22 sekundy

Wymiary

364 x 369 x 209,6mm

Waga

8,8kg

Zasilanie

220 – 240V, 50/60Hz

Pobór mocy

maksymalnie 750W,
11W w trybie oszczÆdzania energii

Ekonomiczny i szybki druk biurowy

Obsugiwane typy noyników papier zwyky, papier z recyklingu, folie, etykiety,
koperty

OPCJE
Dodatkowa pamiÆÂ drukarki o pojemnoyci 128MB

KONTROLER
Procesor

400MHz

JÆzyki drukowania

PCL6, PostScript

RozdzielczoyÂ

1200dpi

PamiÆÂ

32MB, maksymalnie 160MB

Dodatkowa kaseta na papier o pojemnoyci 250 arkuszy

POCZENIA SIECIOWE
Protokoy sieciowe

TCP/IP, EtherTalk, SNMP, HTTP1.1

Systemy operacyjne

Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003,
Macintosh 8.6 – 9.2.x, Macintosh X v10.1 – 10.5

Interfejsy

USB 2.0, Ethernet 10/100 (SP3300DN)

Wszystkie produkty Nashuatec speniaj
normy jakoyci ISO 9001 oraz ochrony
yrodowiska naturalnego ISO 14001.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej
oraz wygldzie produktów. Pena gama
produktów pokazana w tej publikacji moe
nie byÂ zawsze dostÆpna. Wszystkie marki,
nazwy i znaki towarowe nale do ich
prawnych waycicieli.

www.nashuatec.pl
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