DSm615
DSm618
DSm618d

Kopiarka, drukarka,
skaner i faks
w jednym,
kompaktowym urz¹dzeniu
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Urz¹dzenie wielofunkcyjne Nashuatec DSm615/
18/18d zosta³o stworzone, aby zaspokoiæ potrzeby
ma³ej firmy lub grupy roboczej w zakresie
wydajnego, cyfrowego kopiowania dokumentów
lub sieciowego drukowania, skanowania,
faksowania i elektronicznej komunikacji.
Modu³owa budowa urz¹dzenia, w po³¹czeniu z
takimi funkcjami jak skanowanie i wysy³anie
dokumentów poczt¹ elektroniczn¹, czy
zarz¹dzanie urz¹dzeniem i dokumentami przez
przegl¹darkê internetow¹, sprawiaj¹, ¿e Nashuatec
DSm615/18/18d staje siê nieodzownym
partnerem.

CYFROWE KOPIOWANIE
Nashuatec DSm615, DSm618 i DSm618d s¹

(DSm615) lub 1600 (DSm618/18d) arkuszy

WOLNOŒÆ WYBORU
Urz¹dzenia DSm615/18/18d s¹ kompatybilne z

wysokiej jakoœci cyfrowymi kopiarkami. Dziêki
technologii "skanuj raz - drukuj wiele razy", ka¿da
kopia jest wiernym odwzorowaniem orygina³u.

papieru. W celu jeszcze wiêkszego podniesienia
produktywnoœci model DSm618d zosta³
wyposa¿ony w modu³ druku dwustronnego,

wiêkszoœci¹ popularnych œrodowisk sieciowych, dziêki czemu mog¹ zostaæ szybko i ³atwo
zintegrowane z istniej¹c¹ infrastruktur¹. W

Urz¹dzenia pracuj¹ w wysokiej rozdzielczoœci
600dpi przy 256 odcieniach szaroœci z
szybkoœci¹ odpowiednio 15 lub 18 stron A4 na

który wraz z odwracaj¹cym, automatycznym
podajnikiem dokumentów pozwoli zaoszczêdziæ
czas oraz zmniejszy koszty zwi¹zane ze zu¿yciem

standardzie s¹ wyposa¿one w kartê sieciow¹
Ethernet oraz szybkie z³¹cze USB 2.0, które
zaspokajaj¹ potrzeby wiêkszoœci u¿ytkowników.

minutê. Mog¹ wykonywaæ kopie na ró¿nych
rodzajach papieru w formatach do A3. S¹
wyposa¿one w zaawansowane cyfrowe funkcje,

papieru.
SZYBKI DRUK W SIECI

Ta funkcjonalnoœæ mo¿e zostaæ jeszcze rozbudowana o interfejsy sieci bezprzewodowych
Wi-Fi lub Bluetooth, które uwalniaj¹ od

m.in. w kody u¿ytkownika oraz elektroniczne
sortowanie.

Modu³owa budowa DSm615/18/18d umo¿liwia
rozbudowanie kopiarek o funkcjê sieciowej
drukarki laserowej o szybkoœci druku 15 lub 18

ograniczeñ istniej¹cego okablowania, a porty
FireWire oraz równoleg³y dope³niaj¹ bogactwa
sposobów pod³¹czenia urz¹dzeñ.

SZYBKOŒÆ I PRODUKTYWNOŒÆ

stron na minutê. Urz¹dzenia drukuj¹ dokumenty
w rozdzielczoœci 600dpi wykorzystuj¹c jêzyki
PCL5e, PCL6, RPSC™ lub opcjonalny Adobe®

Urz¹dzenia Nashuatec zapewniaj¹ du¿¹
produktywnoœæ dziêki krótkiemu czasowi pierwszej kopii oraz szerokiej gamie opcjonalnych
podajników i kaset na papier. Du¿e prace mog¹
byæ sprawnie wykonane dziêki automatycznemu
podajnikowi dokumentów oraz dodatkowym
kasetom, które mieszcz¹ maksymalnie 1350

PostScript™ 3™. Szybki procesor oraz du¿a
pojemnoœæ pamiêci sprawiaj¹, ¿e nawet
wielostronicowe dokumenty s¹ drukowane
szybko i w bardzo wysokiej jakoœci.
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automatyczny odwracaj¹cy
podajnik dokumentów
(tylko dla DSm618d)
pokrywa
orygina³ów
automatyczny
podajnik
dokumentów

Nashuatec DSm618d oferuje
szybkie, dwustronne kopiowanie,
drukowanie i skanowanie.
dupleks
(tylko DSm618d)

taca odbiorcza
(tylko dla DSm618/18d)
kaseta na 250 arkuszy papieru
1 dla DSm615 i 2 dla DSm618/d

podstawa
kaseta na papier
1 lub 2 x 500 arkuszy

Bezpoœrednie wysy³anie zeskanowanych dokumentów poczt¹ elektroniczn¹ w dowolne miejsce œwiata!

SKANOWANIE: ARCHIWIZACJA I KOMUNIKACJA
W celu zwiêkszenia produktywnoœci i u³atwienia pracy urz¹dzenia Nashuatec zosta³y
wyposa¿one w opcjonalny skaner sieciowy o
wysokiej rozdzielczoœci 600dpi. Dziêki niemu
wielostronicowe dokumenty mog¹ byæ skanowane z automatycznego podajnika dokumentów z maksymaln¹ szybkoœci¹ 43 obrazów
na minutê, a nastêpnie wysy³ane poczt¹
elektroniczn¹ do dowolnego odbiorcy na
œwiecie lub zachowywane na dowolnym komputerze w firmie jako plik TIFF lub PDF. Adresy
poczty elektronicznej mog¹ byæ wprowadzane
z panela operatora lub wybierane z ksi¹¿ki
adresowej. Do dystrybucji dokumentów w sieci
lokalnej s³u¿y do³¹czone do maszyny oprogramowanie ScanRouter™. W rezultacie urz¹dzenia Nashuatec rozszerzaj¹ mo¿liwoœci
komunikacyjne firmy tworz¹c most ³¹cz¹cy
dokumenty papierowe z elektronicznymi.
NOWOCZESNY FAKS
Opcjonalny modu³ faksu pozwala na sprawn¹
komunikacjê w tradycyjny sposób oraz z
wykorzystaniem komputera. Bogaty w zaawansowane funkcje faks jest sterowany z poziomu
panela sterowania. Nadchodz¹ce faksy mog¹
trafiaæ na oddzieln¹ tacê odbiorcz¹ aby nie
wymiesza³y siê z innymi dokumentami.
Dodatkowy LAN-faks umo¿liwia wysy³anie

dokumentów bezpoœrednio z komputerów w
firmie, co w znaczny sposób u³atwia i przyœpiesza pracê, podnosi jakoœæ wysy³anych
dokumentów oraz znacznie obni¿a koszty.
Funkcja faksu internetowego sprawia, ¿e
wiadomoœci faksowe s¹ wysy³ane ³¹czami
internetowymi i w ten sposób jeszcze bardziej
redukuje koszt po³¹czeñ telefonicznych.
Urz¹dzenia Nashuatec zajmuj¹ ma³¹
NARZÊDZIA INTERNETOWE
Web Image Monitor™ jest wbudowanym w
modu³ drukarki-skanera serwerem WWW, do
którego dostêp uzyskuje siê przez dowoln¹

powierzchniê w biurze i jednoczeœnie
zapewniaj¹ du¿¹ produktywnoœæ.

przegl¹darkê internetow¹. Umo¿liwia on
u¿ytkownikom dostêp do informacji o poziomie
tonera, papieru itp. Pozwala tak¿e na zmianê
parametrów urz¹dzenia i zarz¹dzanie ksi¹¿k¹
adresow¹.
Web SmartDevice Monitor™ oferuje administratorowi pe³n¹ i centraln¹ kontrolê nad
wszystkimi drukarkami i wielofunkcyjnymi
urz¹dzeniami sieciowymi - równie¿ przez
przegl¹darkê WWW. Program umo¿liwia
zdaln¹ konfiguracjê urz¹dzeñ, zarz¹dzanie
profilami u¿ytkowników oraz stale monitoruje
stan urz¹dzeñ i w razie potrzeby informuje
administratora o zaistnia³ych problemach
wysy³aj¹c wiadomoœæ.

Szeroka gama dostêpnych interfejsów
umo¿liwia pod³¹czenie urz¹dzenia do
wiêkszoœci popularnych œrodowisk
sieciowych.

Specyfikacja techniczna DSm615/18/18d

Oprogramowanie (razem z drukark¹ i skanerem)

Typ
Bêben
•ród³o zasilania
Pobór mocy
Wymiary (w. x sz. x g³.)

SmartDevice Monitor™
Web SmartDevice Monitor™
Web Image Monitor™
DeskTop Binder™ V2 Lite
ScanRouter™ V2 Lite

konsola z nieruchom¹ szyb¹ ekspozycyjn¹
organiczny OPC
220 ~ 240V, 50/60Hz
mniej ni¿ 1,28 kW, w trybie oszczêdzania poni¿ej 40W
DSm615: 550 x 568 x 420mm
DSm618: 550 x 568 x 558mm
DSm618d: 587 x 568 x 558mm
Waga
DSm615: mniej ni¿ 40kg
DSm618: mniej ni¿ 45kg
DSm618d: mniej ni¿ 50kg
Gramatura papieru
60 - 90g/m2 (kasety oraz dupleks)
52 - 162g/m2 (podajnik rêczny)
Podawanie papieru
DSm615: 350 arkuszy (w kasecie i podajniku rêcznym)
DSm618/18d: 600 arkuszy (w 2 kasetach i podajniku rêcznym)
Ca³kowita poj. papieru
DSm615: 1350 arkuszy
DSm618/18d: 1600 arkuszy
Pojemnoœæ tacy odbiorczej 250 arkuszy

Kopiarka cyfrowa
Proces kopiowania
Metoda skanowania
Pamiêæ kopiarki
Format papieru

elektrostatyczny, suchy, dwusk³adnikowy
skaner p³aski 600dpi, 256 odcieni szaroœci
16MB
A5 - A3 (kasety oraz dupleks)
A6 - A3 (podajnik rêczny)
Szybkoœæ kopiowania
15 lub 18 stron A4 na minutê
Czas nagrzewania
mniej ni¿ 15 sekund
Pierwsza kopia
mniej ni¿ 6,5 sekundy
Wielokrotnoœæ
do 99 kopii
Zoom
50% - 200% p³ynnie co 1%
Funkcje dodatkowe: kody u¿ytkownika (50), elektroniczne sortowanie, tryb foto/tekst,
automatyczny start, obracanie obrazu, ³¹czenie kopii
Dupleks
DSm618d: standard
DSm615/18: brak

Sieciowa drukarka laserowa (opcja)
Szybkoœæ druku
Procesor
Rozdzielczoœæ
Pamiêæ standardowa
Jêzyki drukarki
Czcionki
Interfejsy standardowe
Interfejsy opcjonalne
Protoko³y sieciowe
Systemy operacyjne

15/18 stron A4 na minutê
240MHz
600dpi
192MB
RPCS, PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript™ 3™ (opcja)
35 Intellifonts, 10 True Type, 1 czcionka bitmapowa,
136 czcionek PostScript (opcja)
USB 2.0, Ethernet 100/10BaseTX
Wireless LAN (IEEE802.11b), Bluetooth,
FireWire (IEEE 1394), port równoleg³y (IEEE1284)
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server, Macintosh
8.6 - 9.2, 10.1, Unix/Linux, IBM AIX v 4.3/5L i 5.1, Novell
Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6

Faks (opcja)
Linia telefoniczna
Kompatybilnoœæ
Rozdzielczoœæ
Kompresja danych
Szybkoœæ transmisji danych
Szybkoœæ skanowania
Pamiêæ
Inne cechy

PSTN, PBX
ITU-T G3
200 x 200/100/400dpi
MH, MR, MMR, JBIG
33,6Kbps
1 sek. (200dpi, A4, SEF)
3MB pamiêci stron, 2MB pamiêci SAF (160 stron)
podwójny dostêp, dupleks (tylko DSm618d z ARDF),
ksi¹¿ka numerów, numery szybkiego wybierania (150),
transmisja ksi¹¿ki, obracanie obrazu, kopia zapasowa (do
1 godz.), rozsy³ka seryjna, faks sieciowy (opcja), przesy³anie
faksów e-mailem (opcja), 50 kodów u¿ytkownika

Wyposa¿enie dodatkowe
Automatyczny podajnik dokumentów DF78
Format orygina³u/gramatura
jednostronnie: A5 - A3/52 - 105g/m2
Pojemnoœæ podajnika
30 arkuszy
Automatyczny odwracaj¹cy podajnik dokumentów DF79 (tylko DSm618/18d)
Format orygina³u/gramatura
jednostronnie: A5 - A3/40 - 128g/m2
dwustronnie: A5 - A3/52 - 105g/m2
Pojemnoœæ podajnika
50 arkuszy
Taca odbiorcza PT340 (tylko DSm618/18d)
Format papieru/gramatura
A5 - A3/60 - 105g/m2
Pojemnoœæ
100 arkuszy
Kaseta na papier (2 x 500) PS450
Format papieru/gramatura
A5 - A3/60 - 105g/m2
Pojemnoœæ
1000 arkuszy
Kaseta na papier (1 x 500) PS460
Format papieru/gramatura
A5 - A3/60 - 105g/m2
Pojemnoœæ
500 arkuszy
Inne opcje:
pokrywa orygina³ów, podstawa ma³a, œrednia lub du¿a

Skaner sieciowy (opcja)
Szybkoœæ skanowania
43 orygina³y A4 na minutê
Rozdzielczoœæ
600dpi
Format orygina³ów
A5 - A3
Format plików
PDF, TIFF
Sterowniki sieciowy,
TWAIN
Funkcje: skan do e-maila (protokó³ SMTP z autoryzacj¹), rozsy³ka masowa (maks. 100 dla
jednego zadania), ksi¹¿ka adresowa (maks. 150 adresów), skanowanie do folderu (razem ze
ScanRouter™)

Wszystkie produkty Nashuatec spe³niaj¹ normy jakoœci ISO 9001 oraz ochrony œrodowiska
naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji
technicznej oraz wygl¹dzie produktów. Pe³na gama produktów pokazana w tej publikacji
mo¿e nie byæ zawsze dostêpna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe nale¿¹ do ich
prawnych w³aœcicieli.

www.nashuatec.pl

