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Vytvořte hyperefektivní pracoviště
Zvyšte produktivitu svého pracoviště za pomocí výkonné barevné multifunkční kopírky Nashuatec
MP C3003 / MP C3503. Efektivitu práce zvýšíte zejména díky rychlému, vysoce kvalitnímu tisku a komplexní
škále možností práce s papírem. Vytvářejte profesionální dokumenty ve vysokém počtu s vysoce kvalitním
barevným výstupem za pomocí sofistikované správy barev.

Vysoká kvalita obrazu.
Široká podpora formátů a typů papíru.
Rychlost a produktivita.
Velké možnosti finalizace dokumentů.
Šetrnost k životnímu prostředí.

Profesionální kvalita tisku

Široká škála formátů

Vynikající reprodukce obrazu a textu vytváří ze
strojů ideálního pomocníka jak pro každodenní
potřeby v oblasti dokumentů, tak i pro složitější
tiskové úlohy. Rovnoměrná hustota toneru, živé a
stabilní barvy i při kontinuálním tisku vám umožní
vytvářet skutečně ohromující výstupy.

Novou funkcí je možnost tisku ořezových značek
na formát SRA3. Spojení papíru gramáže až
300g/m2 a kompletního pokrytí formátu A3
umožňuje nevolit při tisku žádné kompromisy.
Univerzálnost podtrhuje možnost vložení i malých
obálek přímo do standardního druhého zásobníku
papíru bez nutnosti využívat volitelné podavače
obálek.

Nová úroveň produktivity
Inovativní funkce strojů Nashuatec MP C3003/ MP C3503 jsou revolucí v produktivitě každé kanceláře.
Rychlý tisk, kopírování a skenování jsou efektivně doplněna o úplnou škálu volitelných finalizačních
možností.
Vysoce profesionální barevný řadič E-22C zvyšuje produktivitu RIP a umožňuje vytváření i nejnáročnějších
profesionálních tiskových úloh.

Rychlý tisk šetří čas
Tato multifunkční zařízení tisknou rychlostí 30/35 stran za minutu.
Zahřívací doba je pouhých 19 sekund a výstupy první strany jsou
4,6s pro černobílý tisk a 7,3s pro barevný tisk. Probuzení z režimu
spánku trvá strojům jen 5,6 sekund, což zajišťuje maximální
připravenost k tisku kdykoliv potřebujete.

Vysoká efektivita při dokončování
K dispozici je velká škála dokončovacích zařízení. Interní finišer šetří
místo a přitom provádí automatické sešívání či děrování dokumentů.
Nebo lze přidat jeden ze dvou finišerů pro profesionální vzhled
dokumentů. Vyberte si buď finišer pro 1.000 listů papíru nebo finišer
pro tvorbu brožur. K dispozici jsou též soupravy pro děrování
dokumentů a funkce pro tisk plakátů.

Zrychlete workflow
Šetřete čas který potřebujete při hledání dokumentů hledáním
pomocí specifických slov v PDF s možností vyhledávání. Zvyšte
svoji produktivitu pomocí volitelného zasílání prohledávatelných
souborů PDF do e-mailu, složek , SD kartu nebo USB disk.
Kopírujte přední a zadní strany průkazů na jeden list pomocí funkce
kopie ID karty. To šetří papír i čas.

Tisk objemných úloh s vysokým krytím
Zvyšte produktivitu RIP
Bezproblémové připojení volitelného moderního barevného řadiče
E-22C integruje do stroje nejnovější platformu Fiery FS100. Ta spolu
s vysoce výkonným procesorem Intel o frekvenci 2,9GHz, 2GB
paměti a 500GB HDD výrazně zvýší produktivitu při zpracování
složitých tiskových úloh.

Snadná obsluha
Software WorkStation 5 obsahuje programy pro správu úloh a
tiskového serveru. Zvyšte svoji efektivitu prohlížením pracovních
míst, které úlohy se zařazují, zpracovávájí se, jsou zpracované nebo
již vytištěné. Pomocí nástroje náhledu je výrazně zjednodušeno
vytváření a uspořádání dokumentů z jednoho souboru do druhého
bez ohledu na aplikaci nebo platformu, ze které k tisku došlo.

Vyjímečné zobrazení
Pro excelentní podání přímých barev přicházejí zařízení s paletou
Pantone Plus, funkcí Cloud Print (EFI PrintMe) a 3D vizuálním
pracovním prostorem s Fiery VUE.
Bezdrátově lze tisknout přes fiery řadič i z vašeho iPhone, iPadu
nebo iPod Touch bez nutnosti instalace aplikací.

Bezpečnost, komfort i úspora
Maximální bezpečnost

Šetřete energii

Hesla a autorizace uživatele brání neoprávněnému
tisku nebo kopírování. CC certifikce, zabezpečení
dokumentů PDF/A při jejich skenování k archivaci
zvyšuje bezpečnost všech archivovaných dat,
zatímco rozšířené možnosti šifrování zvyšují
úroveň zabezpečení celého stroje.

Nashuatec pomáhá snížit negativní dopad na
životní prostředí. Stroje MP C3003/MP C3503
disponují ekologickými bioplasty a vylepšenou
zažehlovací jednotkou. Časovač celkového
zapnutí/vypnutí stroje zlepšuje dostupnost zařízení
a přispívá k celkovému snížení spotřeby energie.
Typická spotřeba energie (TEC) patří mezi nejnižší
v tomto segmentu. Samozřejmostí je splnění normy
EnergyStar.

Vytvořte komfortnější kancelář
Stroje jsou v provozu maximálně tiché. V režimu
spánku jsou vypnuty veškeré ventilátory tak, aby byl
hluk snížen na nulu. Při obnovení z režimu spánku
je minimalizován pohyb jednotlivých komponent
pro další snížení hlučnosti.
Plně integrovaná jednotka duplexu šetří místo a
snižuje rozměry těchto zařízení, které tak zabírají
minimální kancelářský prostor.

Nová vlajková loď značky Nashuatec
v barevných multifunkcích

1 9" dotykový panel

5 Oboustranný podavač originálů

2 Univerzální kazeta na papír

6 Časování vypnutí a zapnutí

3 Finišer knihovazač

7 Vestavěná duplexní jednotka

4 Kazeta na standardní nebo silný papír

MP C3003SP/MP C3503SP
Hlavní specifikace

SPOLEČNÉ

FAX

Compatible with

Doba ohřevu:

19 sekund

Síť:

PSTN, PBX

První výstup:

Barevně:

7,1 sekund

Kompatibilita:

ITU-T (CCITT) G3

Černobíle:

4,6 sekund

Rychlost přenosu:

G3: 2 sekundy

Rychlost modemu:

Maximum: 33,6kb/s

výstupu:

Barevně:

30/35 stran za minutu

Rychlost skenování:

2,4 sekundy

Černobíle:

30/35 stran za minutu

Paměť:

Paměť:

Standard:

1,5 GB

Maximum:

2 GB

HDD:

250 GB

Rozměry (Š x H x V):

587 x 685 x 913 mm

Hmotnost:

93,2 kg

Napájení:

220 - 240 V, 50-60 Hz

Rychlost nepřetržitého

7

Standard:

4 MB

Maximum:

28 MB

PRÁCE S PAPÍREM
Doporučené formáty:

SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Kapacita papíru:

Maximum:

4.700 listů

Kapacita výstupu:

Maximum:

1.625 listů

Gramáž papíru:

52 - 300 g/m2

KOPÍRKA
Kopírovací proces:

suchý, elektrostatický systém přenosu

EKOLOGIE

Vícenásobné kopírování: až 999 kopií

Spotřeba energie:

Rozlišení:

600 dpi

ZOOM:

od 25% až 400% po 1%

TM

Maximum:

1.700 W

Připraven:

64 W

Spánek:

0,59 W

TEC (Typical Electricity Consumption):

1,175/1,340 kW/h

TISKÁRNA
Tiskový jazyk:

Standard:

PCL6, PCL5e, XPS, PDF direct

SOFTWARE

print, media print (JPEG/TIFF)
®

Standard:
SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor,Web Image Monitor

®

Adobe PostSript3 ,

Volitelně:

IPDF, PictBridge
Rozlišení:

Maximum:

1.200x1.200 dpi

Rozhraní:

Standard:
Volitelně:

USB 2.0, Ethernet 1000TX, SD slot
IEEE 1284, BlueTooth,

Protokoly:

Standard:

Prostředí Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,

WiFi IEEE 802.11a/b//g/n
TCP/IP (IPv4, IPv6),

Volitelně:

IPX/SPX
®

®

Windows 7, Windows 8, Windows Server
2003, Windows® Server 2008, Windows® Server
®
2008R2, Windows Server 2012
Prostředí Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.5 a vyšší

Prostředí UNIX:

UNIX Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer,

Volitelně:

Safe-Q, GlobalScan NX, Card
Authentication Package,
Unicode Font Package for SAP

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák ARDF, Kazeta 1x550 listů, Stolek 2x550 listů, Velkokapacitní kazeta
na 2.000 listů, Velkokapacitní zásobník na 1.200 listů, Překlenovací
jednotka, Finišer na 1.000 listů, Interní finišer, Finišer brožur, Děrovací
jednotka, Interní rozdělovač, Přihrádka 1bin, Boční výstup, Stolek, LPT port
IEEE 1284, BlueTooth, Pictbridge, Jednotka prohlížeče, Rozhraní počitadla,
Převaděč souborů, Klíčové počitadlo, Jednotka zabezpečení, Faxová
jednotka, Netware, WIFi (IEEE 802.11 a/g/n).

TM

®

®

®

RedHa t Linux, IBM AIX
®

Pro dostupnost modelů, příslušenství a software kontaktujte prosím
Vašeho prodejce Nashuatec.

®

Prostředí Novell Netware :v 6.5
Prostředí SAP®:

SAP® R/3®

Další prostředí:

NDPS Gateway, AS/400 using OS 400 Host
Print Transform

Our earth,
Our tomorrow

SKENER
Rychlost skenování:

80 originálů za minutu černobíle i barevně

Rozlišení:

Maximálně:

Formát originálů:

A3, A4, A5, B4, B5

Ovladač:

síťový TWAIN, síťový WIA

Skenování do e-mailu:

SMTP, POP, IMAP4

Skenování do složky:

SMB, FTP, NCP (volitelně)

1.200 dpi

Všechny produkty NASHUATEC odpovídají ISO9001 a ISO14001.
Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Skutečná
barva produktu se může lišit od vyobrazení v tomto letáku. Na obrázcích v tomto letáku nejsou
skutečné fotografie a mohou se zde nacházet drobné rozdíly v detailech.
Copyright © 2013 Natec s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo
uspořádání nesmí být bez předchozího písemného souhlasu upravována, kopírována z části
nebo v celku a/nebo vložena do jiných dokumentů.

www.nashuatec.cz
Pro více informací
kontaktujte Vašeho
prodejce:

