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MPC3500/MPC4500

PRZYGOTUJ SIĘ NA NOWĄ
WYDAJNOŚĆ KOLORU

Nashuatec MPC3500 i MPC4500. Wielofunkcyjny kolor o niecod

Kolor w biurze staje się koniecznością,
szczególnie w momencie, kiedy Twoja
organizacja może zyskać dzięki grafice
w tworzonych dokumentach. Kolorowe
urządzenia Nashuatec MPC3500/4500 podnoszą
produktywność do zupełnie nowego poziomu,
pracując z szybkością 35 lub 45 stron na minutę
w trybie mono oraz 35 lub 40 w kolorze.
Połączenie sprawności z jakością to cecha
urządzeń, które oferują drukowanie, kopiowanie,
skanowanie i faksowanie. Dzięki innowacyjnemu
sposobowi dystrybucji informacji, wbudowanemu
serwerowi dokumentów i zaawansowanym
opcjom bezpieczeństwa, urządzenia MPC3500/
4500 stanowią jedną z najlepszych możliwości
komunikacji w Twojej firmie.

Wydajność w kolorze i mono
Teraz możesz cieszyć się kolorowymi
wydrukami bez straty czasu. W przypadku
MPC3500, zarówno dokumenty czarno-białe,
jak i kolorowe drukowane są z szybkością 35
stron na minutę; model MPC4500 stawia
poprzeczkę jeszcze wyżej, oferując 45 stron na
minutę dla dokumentów monochromatycznych i
40 stron na minutę dla kolorowych. Znacznie
skrócony został również czas oczekiwania na
pierwszą stronę wydruku.

Wyższa produktywność
Nowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne
Nashuatec oferują niskie koszty wydruku
połączone z możliwością uzyskania
dokumentów w pełnym kolorze, jednocześnie
oferując takie funkcje, jak kopiowanie,
skanowanie i faksowanie. Dzięki temu, że
wszystkie te możliwości dostępne są w jednym
urządzeniu, uzyskuje się znaczące obniżenie
kosztów. Ta wszechstronność uzupełniona jest
wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa oraz
możliwościami sprawnej dystrybucji
dokumentów.

dziennym poziomie produktywności.
Doskonały kolor
Dzięki nowej technologii druku kolorowego
zastosowanej w urządzeniach wielofunkcyjnych
MPC3500/4500 Twoje prezentacje, arkusze czy
biuletyny cechować się będą najwyższą jakością.
Dzięki zastosowaniu pasa transferowego
i 4-bitowego kodowania koloru wierność oddania
barw i zachowanie ostrości najdrobniejszych
szczegółów staje się domeną tych maszyn.
Urządzenia umożliwiają bezpośrednie podłączenie
aparatów cyfrowych zgodnych ze standardem
PictBridge pozwalającym na bezpośrednie
drukowanie zdjęć.
Elastyczne zarządzanie papierem
Dostępne nowe modele finiszerów pozwalają
na korzystanie z wielu formatów i różnych
typów nośników. Pewność produkcji wysokiej
jakości dokumentów zapewniają takie opcje,
jak dziurkowanie, zszywanie w kilku
konfiguracjach oraz tworzenie folderów w
formatach A4 i A5. Oczywiście mogą one
zostać jednocześnie połączone z drukiem
dwustronnym. Można stosować nośniki o
wyższej gramaturze (253 g/m2 - tworzenie
okładek) i rozmiarach sięgających formatu A3,
a również koperty.
Pełne bezpieczeństwo wydruków
Efektywna ochrona dokumentów to ważne
zadanie dla każdej firmy. Zarówno MPC3500,
jak i MPC4500 oferują szereg rozwiązań
dotyczących bezpieczeństwa. Kontrola nad
użytkowaniem urządzenia może być
prowadzona za pomocą Uwierzytelniania
Windows. Pozwala to na zastosowanie przez
użytkownika takiego samego hasła, za jakiego
pomocą loguje się do swojego komputera
w firmie.
Dzięki opcjonalnemu systemowi ochrony
danych wszystkie tymczasowe informacje
zapisywane na twardym dysku są trwale
usuwane.
Zdalna administracja
Dostępne oprogramowanie pozwala na
zarządzanie dokumentami oraz zdalną kontrolę
nad urządzeniami w sieci. Zaimplementowana
technologia, korzystająca z sieci Internet,
pozwala na zarządzanie urządzeniami z każdego
miejsca na świecie. Urządzenie może składać
raporty o wydrukach oraz informować
o zbliżających się terminach uzupełnienia
materiałów eksploatacyjnych, czy przeglądów
serwisowych.

Skanowanie i dystrybucja
Funkcja skanowania do poczty elektronicznej
pozwala na wygodnie współdzielenie
dokumentów w sieci i ograniczenie kosztów,
ponieważ dokumenty trafiają w postaci
cyfrowej (PDF, JPG lub TIFF) bezpośrednio
z panelu kontrolnego maszyny na pocztę
elektroniczną użytkowników. Adresy odbiorów
można pobrać za pomocą LDAP z ogólnodostępnej firmowej książki adresowej lub
wprowadzić przy pomocy klawiatury QWERTY
na panelu LCD.
Usługa skanowania do folderu zapisuje
dokumenty we wskazanym folderze dostępnym
w sieci lokalnej. Rozwiązanie to sprawdza się
zarówno w przypadku, kiedy grupa robocza
współdzieli jeden duży plik, oraz gdy chcemy
skorzystać z prostej archiwizacji. Funkcja
mocnego kompresowania plików w formacie
PDF powoduje, że w znaczący sposób
oszczędzane jest miejsce na dyskach twardych.
Wygoda użytkowania
Wszystkie zadania dotyczące obsługi urządzenia
stały się łatwiejsze, dzięki czytelnemu,
kolorowemu, dotykowemu wyświetlaczowi
LCD. Jego duże rozmiary oraz wysoka
rozdzielczość poprawiają czytelność i ułatwiają
pracę. Funkcje pomocy zawierają animacje,
pomagające użytkownikowi w szybkim
likwidowaniu problemów. Dokumenty
przechowywane na wewnętrznym serwerze
dokumentów mogą być oglądane również na
panelu LCD i poddawane edycji. Możliwość
zdjęcia zespołu skanera i jego ustawienia obok
urządzenia zwiększa jego dostępność szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Wysokiej jakości kolorowe
dokumenty uzyskiwane są teraz
jeszcze szybciej.

Kolorowy panel użytkownika
z animowanymi instrukcjami
poprawia wygodę użytkowania.

Zaawansowane opcje ochrony
dokumentów pozwalają na pełne
bezpieczeństwo danych w firmie.

Nowe urządzenia to nie tylko
najwyższej jakości kolorowe wydruki,
ale również mnogość opcji obróbki
dokumentów, takich jak zszywanie,
dziurkowanie czy broszurowanie.

Specyfikacja techniczna Nashuatec MPC3500/4500
Typ
Szybkość
Języki druku
Rozdzielczość rzeczywista
Interfejsy standardowe
Interfejsy opcjonalne
Protokoły sieciowe
kopiarka
Szybkość kopiowania
Rozdzielczość
Czas nagrzewania
Czas wydruku pierwszej strony
Skalowanie
Pamięć
Pojemność podajników papieru

Pojemność odbiornika papieru
Rozmiary papieru
Gramatury papieru:

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
Waga
Zasilanie
Pobór mocy
skaner
Szybkość skanowania

Drukarka
mono: 35/45 stron A4 na minutę
kolor: 35/40 stron A4 na minutę
PCL5c, PCL6, RPCS, Adobe Postscript 3 (opcja)
PDF Direct Print, PictBridge
600 dpi
USB 2.0, Ethernet 10/100
równoległy (IEEE 1284), FireWire (IEEE 1394),
Wireless LAN (IEEE802.11b),Bluetooth, USB Host I/F
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
mono: 35/45 kopii A4 na minutę
kolorowe: 35/40 kopii A4 na minutę
600dpi
MPC3500: mniej niż 45s
MPC4500: mniej niż 60s
MPC3500: 8s kolor / 4,9s mono
MPC4500: 7s kolor / 4,5s mono
25 - 400% (w krokach co 1%)
1024MB + dysk twardy 80GB
2x500 arkuszy
1x100 arkuszy (podajnik boczny)
3100 arkuszy (maksymalnie)
maksymalnie: 3625
A6 - A3 (A3+ z tacy bocznej)
Kasety: 60 - 216g/m2
Taca boczna: 52 - 253g/m2
dupleks: 60 - 169g/m2
670 x 677 x 760mm
mniej niż 130kg (z ARDF)
220 - 240V, 50/60Hz
mniej niż 8W w trybie oszczędzania, maksymalnie 1,5 kW

monochromatyczne: 63 oryginały na minutę
kolorowe: 38 oryginały na minutę
Rozdzielczość
rzeczywista 600dpi, interpolowana 1200dpi
Rozmiary oryginału
A5 - A3
Formaty wyjściowe
PDF/JPEG/TIFF/Wysoce skompresowany PDF
Dołączone sterowniki
sieciowy, TWAIN
Skanowanie do e-mail
przez SMTP (opcjonalnie z autoryzacją POP)
Ilość adresów docelowych
maksymalnie 500 na pracę
Ilość przechowywanych adresów maksymalnie 2000
Książka adresowa
poprzez protokół LDAP lub przechowywana lokalnie na HDD
Skanowanie do folderu
przez protokoły SMB, FTP, NCP (maks. 50 folderów na raz)
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faks (opcja)
Linia
Protokoły
Szybkość
Rozdzielczość
Kompresja
Szybkość skanowania
Pamięć

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37 full mode),
Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax
maksymalnie 33,6kbps
standardowa/podwyższona: 200x100/200dpi
maksymalna: 400x400dpi (opcja)
MH, MR, MMR, JBIG
0,4 sekundy (A4 w trybie standardowym/podwyższonym)
standardowa: 4MB
maksymalna: 28MB

oprogramowanie
SmartDeviceMonitor
Web SmartDeviceMonitor
Web Image Monitor
DeskTopBinder Lite
opcje
Dwie kasety na papier po 500 arkuszy
Kaseta dużej pojemności na 2000 arkuszy
Finiszer o pojemności 1000 arkuszy
Finiszer na 2000 arkuszy z możliwością broszurowania
Finiszer na 3000 arkuszy
Moduł dziurkacza
Dodatkowa taca wyjściowa
Moduł mostka
Opcja odłączenia skanera od urządzenia
Moduł PictBridge
Adobe PostScript 3
Drugi port faksu G3
Moduł ochrony danych
Moduł ochrony danych przed skopiowaniem
Konwerter formatów plików
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.

