
Wielofunkcyjność w
kompaktowej obudowie



Zmniejszony koszt pracy i wzrost
obiegu dokumentów
Małe biuro potrzebuje wszystkiego przy jak najniższym koszcie. To wszystko firma Nashuatec
oferuje Ci w wielofunkcyjnym urządzeniu SP 1200S/SP 1200SF. Za pomocą tego
kompaktowego urządzenia możesz drukować, kopiować, skanować i faksować (SP 1200SF),
otrzymując profesjonalną jakość dokumentów i łatwość obsługi. Urządzenia SP 1200S/SP
1200SF są elastyczne i wydajne każdego dnia.

Wysoka wydajność (22 strony na minutę)
Oszczędność miejsca
Profesjonalne rezultaty
Kolorowe skanowanie
Łatwa obsługa

ZADZIWIAJĄCA PRODUKTYWNOŚĆ
Urządzenia SP 1200S/SP 1200SF drukują i kopiują do 22 stron na minutę w trybie czarno-
białym. Bardzo szybkie drukowanie dla wymagającego użytkownika papieru wynosi 250
arkuszy i 35 arkuszy z automatycznego podajnika dokumentów dzięki czemu czas pracy ulega
skróceniu przy jednoczesnym wzroście wydajności.

KOMPAKTOWA NIEZAWODNOŚĆ
Wolna przestrzeń biurowa jest niezwykle cenna. Kompaktowe i niewielkie wymiary urządzenia
SP 1200S/SP 1200SF nie zajmują dużo miejsca w biurze. Ma to znaczenie, szczególnie jeśli
pracujesz w domu. Dodatkowo, instalacja jest bardzo prosta, poprzez pełen dostęp na
przednim panelu. To wszystko przekłada się na niższy koszt, niezawodność i mniej przestojów.

PROFESJONALNE DRUKOWANIE, KOLOROWE SKANOWANIE I KOPIOWANIE
Małe biuro potrzebuje takiej samej komunikacji jak duże biuro. Rozdzielczość 1 200 dpi,
sprawia że wydruku są wyraziste i czytelne. Teraz możesz w prosty i szybki sposób
zeskanowane dokumenty w wysokiej rozdzielczości wysłać do komputera czy maila.
Profesjonalne administrowanie kopiami dowodów osobistych daje możliwość kopiowania obu
stron dokumentu na jednej stronie papieru.



ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI FAKSU (SP 1200SF)
Podwójny dostęp, oszczędza czas oraz dając możliwość jednoczesnego skanowania i
faksowania. Korzystaj z szybkiego faksowania z modemem Super G3. Osiem przycisków
szybiego wybierania, 200 zaprogramowanych numerów i automatyczne ponowne wybieranie
sprawia, że korzystanie z urządzenia staje się bardzo proste.

WYDAJNY TONER I SYSTEM BĘBNA
W przeciwieństwie do innych drukarek biurowych, urządzenia SP 1200S/SP 1200SF posiadają
oddzielny toner i bęben. Więc, jeśli jedno z nich skończy się nie trzeba wymieniać wszystkiego.
Oszczędza to czas, pieniądze i jest przyjazne dla środowiska.

MYŚLIMY EKOLOGICZNIE
Produkty firmy Nashuatec zostały projektowane z myślą o jak najmniejszym wpływie na
środowisko. Metoda produkcji tonera o niskim zużyciu energii jest metodą unikalną.
Technologia Quick Start-up powoduje optymalne wykorzystanie trybu oszczędzania energii.
Urządzenia SP 1200S/SP 1200SF zużywają bardzo mało energii a podczas pracy są ciche.
Funkcja ręcznego dwustronnego wydruku pozwala zaoszczędzić papier.



Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może
się różnić od prezentowanego w broszurze.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach
bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

Aby uzyskać więcej
informacji, prosimy o
kontakt

DRUKARKA
Prędkość drukowania: 22 wydruków na minutę
Pierwszy wydruk: Mniej niż 10 sekund
Język drukarki/rozdzielczość: Język: GDI/PCL6, PS3 (BR-Script3)

Rozdzielczość: HQ 1 200 (2 400 x 600 dpi)
Interfejs: Pełna prędkość USB 2.0
Pamięć: 16/32 MB
Obsługiwane środowiska: Windows 2000 Professional, XP Home Edition,

XP Professional, XP Professional x64 Edition,
Vista, Win7

KOPIARKA
Proces kopiowania: Skanowanie wiązką laserową i drukowanie

elektrofotograficzne na sucho,
jednoskładnikowy toner

Prędkość kopiowania: Do 22 kopii na minutę 1

Rozdzielczość: 1 200 dpi (600 x 600 dpi)
Kopiowanie wielokrotne: Do 99
Czas nagrzewania: Mniej niż 18 sekund
Pierwsza kopia: Mniej niż 15 sekundy
Zoom: 25 - 400% (w 1% krokach)
Pojemność wejściowa papieru: 1 x 250-arkuszowa kaseta na papier

1-arkuszowa taca ręczna
Pojemność podajnika ADF: Do 35 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Do dołu: 100 arkuszy

Do góry: 1 arkusz (prosta droga papieru)
Rozmiar papieru: Standardowa kaseta: A4, Letter, B5 (ISO), A5,

A6, Executive, Legal
Taca ręczna: szerokość 76,2 mm do 220 mm;
długość 116 mm do 406,4 mm
ADF (automatyczny podajnik dokumentów):
szerokość 148 mm do 215,9 mm; długosć 148
mm do 355,6 mm

Gramatura papieru: Standardowa kaseta: 60 - 105 g/m²
Taca ręczna: 60 - 163 g/m²
ADF (automatyczny podajnik dokumentów): 64 -
90 g/m²

Dwustronne drukowanie: Ręcznie
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 428 x 397 x 305 mm
Waga: z tonerem/bębnem 11,1 kg

Bez tonera/bębna 10 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy: Kopiowanie: średnio 320 W

Tryb czuwania: średnio 75 W
Tryb uśpienia: średnio 9/10 W

SKANER
Prędkość skanowania: Pełnokolorowe: 8,0 sekund

Czarno-białe: 5,3 sekund
Rozdzielczość: Z szyby: maks. 600 x 2 400 dpi (Kolor & Cz-b)

Z ADF: maks. 600 x 600 dpi (Kolor & Cz-b)
Maksymalny rozmiar oryginału: Z szyby: szerokość do 216 mm, długość do 297

mm
Z ADF: szerokość do 216 mm, długość do 356
mm

Sterowniki standardowe: TWAIN, WIA

OPROGRAMOWANIE
Standardowo: Paperport

FAX (SP 1200SF)
Sieć: PSTN, PABX
Kompatybilność: Super G3
Prędkość modemu: 33,6 Kbps
Metoda kompresji: MH / MR / MMR / JBIG
Prędkość transmisji: Około 2 sekund
Podtrzymanie pamięci: Do 4 dni

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Toner startowy: Około 1 000 stron2

Toner: Około 2 600 stron2

Bęben: Około 12 000 stron2

Urządzenia SP 1200S/ SP 1200SF dostarczane są z 1 000-arkuszowym zestawem
eksploatacyjnym.

1 Belgia, Hiszpania: 9 kopii na minutę; Germany: 8 kopii na minutę.
2 Pokrycie ustalone zgodnie zISO/IEC 19752.

W celu sprawdzenia dostępności modeli, opcji oraz oprogramowania prosimy
skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Nashuatec.


