
MP C2011SP

MP C2011SP

Digitální barevná multifunkční kopírka A3

Kopírka     Tiskárna Skenerţ ţ ţ

20 čb
barevně

str./min



Jednoduchá obsluha s vysokou produktivitou

Obchodování v dnešní době není vůbec snadné. Pomocí stroje Nashuatec MP C2011 zjednodušíte 
a urychlíte vaši každodenní práci. Díky vysoké zásobě papíru, nejvyšší efektivitě ve své třídě, snadné obsluze 
a nízké spotřebě energie získáte všestranného pomocníka, který vás nezklame ani při složitějších úlohách.
Jeho vysoký výkon v kombinaci s přijatelnou cenou umožňuje jeho nasazení i tam, kde v minulosti nebylo 
nasazení barevného stroje možné.

Krátká doba ohřevu a rychlý tisk 20 stran za minutu.

Automatický oboustranný tisk a vysoká zásoba papíru.
Jednoduchá obsluha přes dotykový displej.

Variabilní skenování do různých formátů a umístění.

Možnost tisku z chytrých telefonů.



Řada funkcí ve vysoké kvalitě
výstupy z jednoho zařízení

Vysoká produktivita celé skupiny Tisk na množství formátů s vysokou

Multifunkční stroj Nashuatec MP C2011SP vám umožní 

provést více úkolů v kratším čase. Blesková připravenost 

ke všem úkolům nabízí jedinečné možnosti využití. 

Automatický výběr úlohy upřednostní takové tisky, které 

lze bez problémů a rychle dokončit.

Jednoduchý ovládací panel navíc obsahuje animované 

průvodce, kteří vás provedou odstraněním zaseknutého 

papíru krok za krokem.

Profesionální vzhled dokumentů je zajištěn tiskovým 

rozlišením 1.200x1.200dpi. Uživatelé mohou skenovat 

a kopírovat oboustranné dokumenty, průkazy nebo 

slučovat vícestranné dokumenty na jeden list papíru.
2Možnost využití papíru gramáže až 300g/m  (oboustranně 

2až 162g/m ) otevírá možnosti využití stroje i pro tvorbu 

propagačních materiálů.

Dva zásobníky papíru lze doplnit na maximální kapacitu 

až 2.300 listů papíru.

kvalitou obrazu

Nadstandardní úspora energie

Udělejte dojem na své obchodní partnery i životní 

prostředí. S ekologickými funkcemi stroje Nashuatec 

MP C2011SP dosáhnete nejnižší možné celkové spotřeby 

energie (TEC). Na stroji může být naprogramováno 

automatické vypnutí a zapnutí tak, aby stroj 

nespotřebovával žádnou energii není-li potřeba a přitom 

byl ráno připraven k práci. Speciální PxP EQ toner se 

zataví do papíru při nižší teplotě, což minimalizuje 

provozní náklady.

a ekologický design

Pokročilé skenování

Flexibilní zařízení Nashuatec MP C2011SP umožňuje 

sdílet vaše nejlepší nápady. Skenování do počítače, 

e-mailu, SD kartu, flash disk - nic vás nemůže zastavit 

a vaše informace mohou být sdíleny s kýmkoliv a kdekoliv. 

Komprese velikosti souboru pro plnobarevné skenování 

zmenšuje velikost souborů a provádí jejich odeslání, aniž 

by došlo ke snížení kvality. Funkce DSM umožňuje 

spolupráci se servery a vytvoření řady pravidel pro 

zvýšení produktivity.



PRÁCE S PAPÍREM

Doporučené formáty: Standard:  A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

 Volitelně: SRA3

Kapacita papíru: Maximum: 2.300 listů

Kapacita výstupu: Maximum: 500 listů
2Gramáž papíru: 52 - 300 g/m

EKOLOGIE

Spotřeba energie: Maximum: 1.470 W

 Připraven: 56,6 W

 Spánek: 0,59 W

 TEC:  0,7 kW/h

SOFTWARE

 Standard: SmartDeviceMonitor, Web 

  SmartDeviceMonitor,Web Image Monitor

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ARDF, Kazeta 1x550 listů, Stolek 2x550 listů, Stolek, Pictbridge, 

Jednotka prohlížeče, Rozhraní počitadla, Převaděč souborů, Klíčové 

počitadlo, Jednotka zabezpečení, WIFi (IEEE 802.11 a/g/n), Jednotka 

SRA3.

Pro dostupnost modelů, příslušenství a software kontaktujte prosím 

Vašeho prodejce Nashuatec.

MP C2011SP

SPOLEČNÉ

Doba ohřevu: 19 sekund

První výstup: Barevně: 7,7 sekund

 Černobíle: 5,5 sekund 

Rychlost nepřetržitého

výstupu: Barevně: 20 stran za minutu

 Černobíle: 20 stran za minutu

Paměť: Standard: 1,5 GB

 Maximum: 1,5 GB

HDD: 250 GB

Rozměry (Š x H x V): 587 x 685 x 913 mm 

Hmotnost: 81 kg

Napájení: 220 - 240 V, 50-60 Hz 

KOPÍRKA

Kopírovací proces: suchý, elektrostatický systém přenosu

Vícenásobné kopírování: až 999 kopií

Rozlišení: 600 dpi

ZOOM:  od 25% až 400% po 1%

TISKÁRNA

Tiskový jazyk: Standard: PCL6, PCL5c, PDF direct

  print, media print (JPEG/TIFF) 
® ®

 Volitelně: Adobe  PostSript3  

Rozlišení: Maximum: 1.200x1.200 dpi 

Rozhraní: Standard: USB 2.0, Ethernet 1000TX, SD slot 

 Volitelně:   WiFi IEEE 802.11a/b/g/n

Protokoly: Standard:  TCP/IP (IPv4, IPv6)
® ® ® ®

Prostředí Windows : Windows  XP, Windows  Vista, Windows  7, 
® ® ®

 Windows  8,  Windows  8.1, 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,

® ® RedHat  Linux, IBM  AIX
® ®

Prostředí Novell  Netware :v 6.5 a vyšší
® ® ®

Prostředí SAP : SAP  R/3

  

SKENER

Rychlost skenování: 54 originálů za minutu černobíle i barevně

Rozlišení: Maximálně: 600 dpi  

Formát originálů:  A3, A4, A5, B4, B5

Ovladač: síťový TWAIN, síťový WIA

Skenování do e-mailu: SMTP, POP, IMAP4

Skenování do složky: SMB, FTP

 

www.nashuatec.cz

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 © 2015 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.

Pro více informací
kontaktujte Vašeho
prodejce:
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Hlavní specifikace

Our earth,
Our tomorrow


