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Zvyšte produktivitu a snižte provozní
náklady
Umožněte další zvýšení produktivity práce své kanceláře za pomoci nové vlajkové lodi ve flotile barevných
zařízení značky Nashuatec. Vylepšete své pracovní postupy s vestavěným finišerem, bezsponkovou
sešívačkou a čtečkou čipových karet. Šetřete čas s krátkou dobou ohřevu, rychlým výstupem prvního tisku,
kopírováním ID karet a propracovaným systémem skenování do PDF.
Na vysoké úrovni je i úspora nákladů, nejen díky nízké spotřebě energie, ale i díky možnosti nastavení
tiskových kvót a možnosti automatického vypnutí a zapnutí stroje.
Barevná multifunkční kopírka MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP splňuje všechny
potřeby moderní digitální kanceláře a pomůže vám šetřit náklady a den za dnem zvyšovat produktivitu.
Krátká doba ohřevu a rychlý první výstup.
Inovativní dotykový ovládací panel.
Rozšířený tiskový řadič pro vysoký výkon.
Velké možnosti finalizace dokumentů.
Unikátní bezsponková sešívačka.

Zvyšte produktivitu

Šetřete životní prostředí

Stroje MP C2003SP/ MP C2003ZSP/
MP C2503SP/ MP C2503ZSP jsou navrženy tak,
aby maximálně zefektivnily pracovní postupy
prostřednictvím svého výkonu a snadné obsluhy.
Sami zjistíte, že vaše práce se stává snazší a
mnohem produktivnější při produkci vysoce
profesionálních barevných výstupů.

Filosofie profesionální značky Nashuatec je
poskytnout co nejvyšší výkon s co nejnižším
dopadem na životní prostředí. Stroje MP C2003SP
/ MP C2003ZSP / MP C2503SP / MP C2503ZSP
jsou nejlepším příkladem tohoto přístupu.
Spotřeba energie během provozu je nejnižší ve
své třídě. Režim spánku spoří další velké množství
energie. Režim práce s tonerem a papírem je
maximálně efektivní. Recyklované a bioplastické
komponenty se používají všude tam, kde je to
možné.

Moderní a jednoduché ovládání
Intuitivní obsluha
Propracovaná obsluha stroje přes dotykový panel v češtině nemůže být
snad jednodušší. Složitější funkce jsou doprovázeny grafickým
vyobrazením tak, aby bylo v každém okamžiku jasné, jak se stroj zachová.
Modely MP C2003ZSP a MP C2503ZSP jsou vybaveny pokročilým
ovládacím panelem, jehož obsluha je stejná jako na mobilních zařízeních
iPad či Android.

Perfektní do moderní kanceláře
Elegantní tvary a malé rozměry zlepší vzhled vaší kanceláře a ušetří cenné
kancelářské místo. Inteligentní režim probouzení z úspory eliminuje
nadbytečnou hlučnost a spolu s ultra tichými ventilátory a speciálně
navrženými ložisky se dociluje maximálně tichého provozu. Je-li stroj užíván
převážně ke skenování, lze jej přepnout do režimu, který při probuzení stroje
z úspory nespustí žádné motory tiskárny - není produkován absolutně žádný
hluk.

Všestrannost jakou potřebujete
Tyto zařízení podporují stále populárnější formát SRA3, takže můžete
tisknout i ořezové značky pro snadnou a efektivní profesionální tvorbu
bezokrajových dokumentů. Při jednostranném tisku můžete tisknout na
karton s gramáží až 300g/m2 (oboustranně 180g/m2). Tisk na obálky je
výrazně zjednodušen díky možnosti použití druhé kazety na papír.

Přidané funkce pro vylepšení
digitalizace
Šetřete čas při skenování a faxování
Díky zjednodušenému ovládacímu panelu si můžete ihned po příchodu ke
stroji jedním stisknutím tlačítka vybrat jak a do jakého formátu chcete
skenovat. Naprosto odpadá nutnost hledání formátů, rozlišení, typů souborů
a dalšího někde v menu stroje. Díky remote faxu je možné odesílat faxy ze
všech strojů Nashuatec v síti jen za momoci jediného faxového modulu.

Ultrapohodlně
Díky vestavěné čtečce SD karet a USB slotu přímo na ovládacím panelu lze
skenovat a tisknout bez nutnosti připojeného počítače. S funkcí ID Card
můžete jednoduše zkopírovat obě strany průkazu na jednu stranu papíru.

Inovativní sešívání
Unikátní systém sešívání strojů Nashuatec za pomocí bezsponkové
sešívačky můžete svázat až pět listů papíru bez použití sponky. Používáním
bezsponkové sešívačky šetříte zdroje, není potřeba odstraňovat sponky
před skartací a není riziko poškrábání skla skeneru při skenování.

Stylová finalizace
Vytvořte úžasné a profesionálně vyhlížející dokumenty díky vestavěnému
finišeru. Zvyšte celkovou kapacitu výstupu připojením 1BIN přihrádky nad
finišer bez nutnosti dalšího kancelářského prostoru.

Vysoký výkon s nízkým vlivem na životní
prostředí
Vynikající jas obrazu

Šetrnost k životnímu prostředí

Proces řízení kvality obrazu probíhá u strojů
Nashuatec MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/
MP C2503ZSP v reálném čase. To stabilizuje barvu
obrazu a jeho sytost Tím se dociluje vysoce ostrých textu,
hladkého a plynulého podání obrázků napříč celým
dokumentem. Barvy lze navíc snadno upravit, což
umožňuje provést takové nastavení, aby bylo při finálním
tisku dosaženo optimálních výsledků.

Průměrné hodnoty spotřeby elektrické energie TEC
našich strojů jsou jedny z nejnižších v daném segmentu
strojů. Také spotřeba elektrické energie v režimu spánku je
velmi nízká. Pomocí animovaných ukazatelů na displeji
můžete sledovat spotřebu papíru. Nastavte čas vypnutí a
zapnutí stroje, tak aby byl stroj připraven k práci ještě před
příchodem do kanceláře a přitom se sám vypnul v době,
kdy není potřeba. Použití bioplastů a speciálních slitin ve
fixační jednotce napomáhá ke snížení dopadu na životní
prostředí.

Vysoce efektivní
Zlepšete rychlost a efektivitu své práce s využitím funkcí
řadiče GWNX, jako je Remote Fax, tisk z USB/SD,
nastavení kvót pro tisk a díky přizpůsobitelné domácí
obrazovce.
Možnost skenování do rozličných umístění či využití
Distributed Scan Managementu šetří čas i náklady.

Snadná údržba
Animovaní průvodci, kteří se zobrazí na displeji v případě
potíží, vás provedou všemi řešeními rychle a hladce. To
snižuje dobu odstavení stroje od provozu na minimum.

Vaše digitální řešení dokumentů

1 Dotykový displej

5 Vnitřní výstup papíru

2 Volitelný bezsponkový finišer

6 Vestavěná čtečka SD karet a USB slot

3 Jednoduchý přístup pro údržbu

7 Podávání obálek z přídavných kazet

4 Interní finišer

8 Bioplastické a recyklovatelné komponenty

MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP
Hlavní specifikace

SPOLEČNÉ

FAX

Compatible with

Doba ohřevu:

19/75/19/75 sekund

Síť:

PSTN, PBX

První výstup:

Barevně:

7,6/7,6/7,5/7,5 sekund

Kompatibilita:

ITU-T (CCITT) G3

Černobíle:

5,4/5,4/5,3/5,3 sekund

Rychlost přenosu:

G3: 2 sekundy

Rychlost modemu:

Maximum: 33,6kb/s

výstupu:

Barevně:

20/20/25/25 stran za minutu

Rychlost skenování:

2,4 sekundy

Černobíle:

20/20/25/25 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:

81 kg

Napájení:

220 - 240 V, 50-60 Hz

Rychlost nepřetržitého

7

Standard:

4 MB

Maximum:

28 MB

PRÁCE S PAPÍREM
Doporučené formáty:

Standard:

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

Volitelně:
Kapacita papíru:

Maximum:

Kapacita výstupu:

Maximum:

SRA3
2.300 listů
TM

KOPÍRKA

Gramáž papíru:

Kopírovací proces:

625 listů
2

52 - 300 g/m

suchý, elektrostatický systém přenosu

Vícenásobné kopírování: až 999 kopií

EKOLOGIE

Rozlišení:

600 dpi

ZOOM:

od 25% až 400% po 1%

Spotřeba energie:

Maximum:

1.470 W

Připraven:

240 W

Spánek:

TISKÁRNA

TEC:

Tiskový jazyk:

Standard:

1W
701/753/889/939 kW/h

PCL6, PCL5c, PDF direct
print, media print (JPEG/TIFF)

SOFTWARE

Adobe® PostSript3®,

Volitelně:

Standard:
SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor,Web Image Monitor

PictBridge
Rozlišení:

Maximum:

1.200x1.200 dpi

Rozhraní:

Standard:
Volitelně:

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

Volitelně:

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

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n
TM

Protokoly:

Standard:

TCP/IP (IPv4, IPv6),

Prostředí Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7,

Volitelně:

IPX/SPX
®

®

®

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,

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák ARDF, Kazeta 1x550 listů, Stolek 2x550 listů, Interní finišer, Interní
bezsponkový finišer, Přihrádka 1bin, 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), Jednotka SRA3.

®

®

®

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

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:

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)

600 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 © 2014 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:

Our earth,
Our tomorrow

