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Chytrá řešení pro kancelář



Požadované funkce za dostupnou cenu

Každodenní práce vyžaduje výkonného a spolehlivého pomocníka. Zároveň za investované prostředky

očekáváte odpovídající hodnotu - MP 402SPF splní každé přání. Tato inovativní černobílá multifunkční

tiskárna pro formát A4 vám nabízí nejlepší cenu za stránku ve své třídě. Nabízí inovativní uživatelské

rozhraní a umožňuje velmi snadné začlenění do stávající sítě - takže v rámci pracovní skupiny bez

problémů zvládne jakékoli zvýšení zatížení.

10,1" chytrý ovládací panel díky svému intuitivnímu uživatelskému rozhraní zjednodušuje ovládání a zvyšuje

produktivitu.

Jednoprůchodový podavač (SPDF) snímá při jednom průchodu obě strany originálu, což výrazně zkracuje dobu

skenování.

S vylepšeným procesorem Intel je i u větších úloh zpracování znatelně rychlejší.

Díky rozlišení 1200×1200 dpi při plné rychlosti jsou výtisky produkovány v maximální kvalitě.

Zvýšené zabezpečení prostřednictvím zabudovaného ověřovacího software.



Chytré, produktivní, kompaktní

Technologie, která umožňuje více

Intuitivní 10,1" chytrý ovládací panel nabízí snadné

ovládání a umožňuje využívat mnoho různých

funkcí. Díky rozšířeným softwarovým funkcím 

a přístupu k aplikacím zvyšujícím produktivitu, 

které lze stahovat z aplikačních stránek (Application

Site), bude vaše firma efektivnější, a je možné

efektivně pracovat i s cloudem. Softwarové funkce

zahrnují integraci s aplikacemi Streamline NX,

FlexRelease NX a Enhanced Locked Print NX.

Vysoká kvalita, vysoká efektivita

I při rozlišení 1200×1200 dpi při plné rychlosti tisku

si toto multifunkční zařízení zachovává vysokou

kvalitu na výstupu. Vysokorychlostní skenování

prostřednictvím SPDF podporuje mimořádnou

výkonnost. Další produkční výhodou je funkce

přímého tisku z přenosných médií - z USB úložišť 

a SD karet. Pro rychlý tisk na cestách lze s výhodou

využít mobilní tisková řešení typu Airprint a NFC,

která umožňují tisknout pomocí chytrého telefonu

nebo tabletu bez dodatečného softwaru nebo

ovladačů.

Kompaktní rozměry

Díky kompaktním rozměrům můžete toto zařízení

postavit téměř kdekoli, kde bude v tichosti zvládat

práci pro celou pracovní skupinu - i přímo na

pracovní stůl. Nabízí nejen nejmenší rozměry, ale

také nejnovější technologie a funkce ve své třídě.

Vysoká efektivita je dána i tím, že je použito

uživatelské rozhraní shodné s výkonnějšími A3

zařízeními.

Optimalizace pomocí Streamline NX

V rámci velkých firem můžete využít aplikaci

Streamline NX - výkonnou sadu škálovatelných 

a integrovaných nástrojů pro správu dokumentů,

která nabízí standardizované inteligentní řešení pro

každou kancelář kdekoli na světě. Kombinace

našeho hardwaru a softwaru vám může pomoci

dosáhnout až 40% úspory provozních nákladů při

současném maximálním zabezpečení a dodržování

požadovaných postupů a norem.



MP 402SPF

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECNĚ

Zahřívací doba: 21 sek.

Rychlost prvního výstupu: 5 sek.

Rychlost kontinuálního výstupu: 40 str./min.

Procesor: Intel Atom Bay Trail: 1,46 GHz

Paměť: Std.: 2 048 MB

Pevný disk: Std.: 320 GB

Rozměry (š×h×v): S SPDF: 476 × 483 × 510 mm

Hmotnost: Základní jednotka: 26 kg

Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Technologie: Suchý jednokomponentní

elektrofotografický tisk

Skenovací prvek: Pole LED

Počet kopií: Max. 99 kopií

Rozlišení: 600×600 dpi

Zoom: 25-400 % v krocích po 1 %

TISKÁRNA

Tiskový proces: Suchý jednosložkový ektrofotografický

tisk

Tiskové jazyky (ovladače): Std.: PCL5e, PCL6, Adobe®

PostScript® 3™, Přímý tisk PDF,

Mediaprint (JPEG/TIFF)

Vol.: XPS

Rozlišení tisku: Max. (1200×1200 dpi)

Rozhraní: Std.: Ethernet 10 base-T/100 base-

TX/1000 base-T

Vol.: Obousměr. IEEE 1284,

Bezdrátová LAN (IEEE 802 b/g/n)

Síťový protokol: TCP/IP (IP v4, IP v6)

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

Windows® 8, Windows® 8.1,

Windows® 10, Windows® Server

2008, Windows® Server 2008R2,

Windows® Server 2012, Windows®

Server 2012R2

Prostředí Mac OS: Macintosh OS X v10.8 - v10.11

Prostředí UNIX: UNIX Sun® Solaris: 9, 10

HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3

SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0

RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6

IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1

Prostředí SAP® R/3®: SAP® R/3 3.x® nebo novější, mySAP

ERP 2004 nebo novější

SKENER

Rychlost skenování: SPDF: Max. 40 (simplex) / 80 (duplex)

str./min.

Rozlišení: Std.: 600×600 dpi

Výchozí: 200 dpi

Formát originálu: A4

Dodávané ovladače: Síťový TWAIN

Skenování do: E-mail, Složka, USB, SD karta, SMB,

FTP, URL, PDF/A, Digitálně

podepsané PDF, Prohledávatelný

soubor PDF (integr. OCR) (option)

FAX

Okruh (Circuit): PSTN (JTS), PBX (PÚ)

Kompatibilita: G3, ITU-T(T.37) Internet-Fax

Rozlišení: Std.: 8×3,85 řádků/mm, 200×200 dpi,

8×7,7 řádků/mm, 200×100 dpi

Metody komprese: MH, MR, MMR, JBIG

Rychlost vysílání: G3: 2 sek. (200×100 dpi, JBIG)

Rychlost modemu: Max.: 33,6 kb/s

Rychlost skenování: 2,4 sek.

Kapacita paměti: Std.: 4 MB

Zálohování paměti: Ano: 1 hod.

MANIPULACE S PAPÍREM

Doporučený formát papíru: Std. zás. papíru: A4, A5, A6, B5, B6

Boční zás.: A4, A5, A6, B5, B6

Kapacita vstupních zásobníků: Max.: 1 600 listů

Výstupní kapacita: Std.: 250 listů

Gramáž papíru: 52-162 g/m²

EKOLOGIE

Příkon: Provozní režim: max. 1 140 W

Provozní příkon: 587,81 W

Režim připravenosti: max. 107 W

Režim spánku: max. 0,9 W

Koef. TEC: 1,756 kWh

Obnovení: 8,6 sec.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zásobník papíru (1× zásobník papíru na 250 listů, Zásobník papíru na 500

listů), stolek střední, stolek vysoký, obousměr. IEEE 1284, bezdrát. LAN

(IEEE 802 b/g/n), rozhraní počítadla, konvertor formátu souborů, jednotka

pro bezpečný přepis dat (certifikovaná verze), jednotka připojení faxu,

sada písem Unicode pro SAP, jednotka OCR, přímý tisk XPS, HDD s

rozšířeným zabezpečením, čtečka NFC karet, USB Device Server,

rozšiřující USB karta

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Výtěžnost toneru: Černá: 10 400 výtisků

Cílová výtěžnost toneru (A4/LT,

6% pokrytí)

Pro dostupnost modelů, příslušenství a software 

kontaktujte prosím Vašeho prodejce Nashuatec.

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 © 2017 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:

http://www.nashuatec.cz
http://www.nashuatec.cz

