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Wyraź siebie: Drukuj jak profesjonalista
Nashuatec jest jednym ze światowych liderów w zakresie produkcji drukarek biznesowych. Teraz
zalety naszej bogatej wiedzy i jakość wysokowydajnych drukarek są dostępne w modelach
przeznaczonych dla początkujących użytkowników. Przedstawiamy: nową serię drukarek
Nashuatec Aficio™SP 100 e.

Niewielki rozmiar
Wszystkie modele z serii SP są najmniejszymi dostępnymi drukarkami
w swoich kategoriach. Na przykład SP 100 e jest cienka jak smartfon
ustawiony w pionie. Więcej miejsca na biurku i większa przyjemność w
środowisku pracy.

Ogromne możliwości
Seria SP została opracowana na podstawie naszych profesjonalnych
drukarek. Dzięki wysokiej jakości części każdy model zapewnia
wydajność do 10 000 arkuszy miesięcznie. Zakup modelu z serii SP jest
mała inwestycją, ale zapewniającą długofalową wydajność.

Wyjątkowa jakość skanowania
Aby umożliwić wyrażanie siebie bez granic, dwie wielo- funkcyjne
drukarki SP 100SU e i SP 100SF e są wyposażone w kolorowe skanery,
zapewniające obrazy o rozdzielczości 600 x 600 dpi.

Wygodna obsługa
Drukarki z serii SP nie mają wbudowanego wentylatora. Brak gorącego
powietrza, brak hałasów — idealne rozwiązanie do zastosowań
biurkowych. Co więcej: pełna obsługa za pomocą przedniego panelu
sprawia, że konfiguracja czy usuwanie zaciętego papieru są znacznie
łatwiejsze.

SP 100 e — drukarka laserowa mono
Najsmuklejsza drukarka na świecie.
Oszczędność miejsca, czasu i pieniędzy: Model SP 100 e kryje swój
talent do tworzenia wyjątkowych wydruków w bardzo małym rozmiarze
— zapewniając więcej wolnego miejsca na biurku. A dzięki dużej
wydajności do 10 000 arkuszy miesięcznie jest także bardzo
ekonomiczną drukarką laserową.

SP 100SU e — wielofunkcyjna drukarka 3 w 1
Wszechstronność w zaskakującym kształcie
Drukowanie, skanowanie, kopiowanie —SP 100SU e zapewnia dużo,
ale wymaga niewiele. To kompaktowe, uproszczone urządzenie 3 w 1
zaskakuje doskonałą wydajnością i funkcjonalnością, wymaganą przez
codzienne obowiązki. Dostępna jest nawet prosta funkcja kopiowania
dowodów osobistych. Co jeszcze przemawia za jej profesjonalizmem:
trwałość urządzenia wielofunkcyjnego zbudowanego przez
doświadczoną firmę.

SP 100SF e — wielofunkcyjna drukarka 4 w 1
Jedno urządzenie, wiele możliwości.
Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie. Niezależnie od
wymagań SP 100SF e jest gotowa do pracy, pozwalając na organizację i
komunikację w doskonałej jakości. Profesjonalne urządzenie,
zapewniające wyjątkową wydajność i nadprzeciętną trwałość. SP 100SF
e — niezawodna i wydajna drukarka wielofunkcyjna A4 od Nashuatec.

SP 100 E/SP 100SU E/SP 100SF E
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE
Czas nagrzewania:

25 sekund

Prędkość wykonania pierwszej
kopii:
Prędkość wydruku ciągłego:

13 sekundy

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

402 x 368,5 x 119/163/205 mm

Waga:

6,2/8/9 kg

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Cykl duty:

10 000 wydruków miesięcznie

13 stron na minutę

KOPIARKA (SP 100SU e, SP 100SF e)
Rozdzielczość:

300 dpi, 600 dpi

Zoom:

Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA
Proces drukowania:

Skanowanie wiązką laserową, wydruk
elektrofotograficzny

RAM:

Standardowo: 16/16/32 MB

Język drukarki:

Standardowo: GDI

Rozdzielczość drukowania:

Maksymalnie: 1 200 x 600 dpi

Interfejs:

Standardowo: USB 2.0

Środowiska Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

SKANER (SP 100SU e, SP 100SF e)
Skanowanie kolorowe:

Standardowo

Rozdzielczość:

300 dpi

Rozmiar oryginału:

A4

Sterowniki standardowe:

Sieciowy TWAIN

FAKS (SP 100SF e)
Kompatybilność:

ITU-T (CCITT) G3

Metoda kompresji:

MH, MR, MMR

Prędkość transmisji:

3 sek.

Prędkość modemu:

Maksymalnie: 33,6 Kbps

OBSŁUGIWANY PAPIER
Zalecany rozmiar papieru:

Maksymalnie: A4

Pojemność wejściowa papieru:

Maksymalnie: 50 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru:

Standardowo: 10 arkuszy

Gramatura papieru:

Taca ręczna: 60 - 105 g/m²

Pojemność nośników:

Papier zwykły, Papier gruby, Papier
ekologiczny, Papier cienki

EKOLOGIA
Pobór mocy:

Moc robocza: 250 W
Tryb gotowości: 55 W
Tryb uśpienia: 5 W

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Zestaw startowy:

Czarny: 500 wydruków

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

Certyfikat ISO9001, certyfikat
ISO14001, certyfikat
ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
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