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Moderní funkce a nízká cena 

Funkce kopírování ID karty automaticky naskenuje obě strany průkazu na jeden list papíru.

Dvě klávesové zkratky umožňují rychlé nastavení nečastěji prováděných úkolů.

Automatické oboustranné kopírování a tisk šetří papír.

Automatický oboustranný podavač originálů stroje MP 2014AD šetří čas při kopírování a skenování.

Nízká pořizovací cena i provozní náklady činí z MP 2014 ekonomicky efektivní řešení.

Nashuatec MP 2014 je černobílý multifunkční stroj A3 s rychlým výstupem až 20 stran za minutu. Poskytne 
vám maximální účinnost při zpracovávání dokumentů ve vaší kanceláři. Celkové náklady na vlastnictví jsou 
nízké, protože stroj MP 2014 má velmi nízké pořizovací náklady a současně nízké provozní náklady. Stroj 
disponuje tlačítkem úspory, které vám umožní převést stroj okamžitě do režimu spánku, což snižuje náklady 
za elektrickou energii.
Tento spolehlivý robustní multifunkční stroj byl navržen tak, aby svým výkonem zvládl náročný kancelářský 
provoz. 



Nízké provozní náklady provázené
cennými funkcemi

Nízké celkové náklady

Funkce pro úsporu času

Barevné skenování

Produktivní, jednoduchý a spolehlivý
multifunkční stroj

Multifunkční stroj MP 2014 nabízí kromě nízké pořizovací 

ceny také jedny z nejnižších provozních nákladů.

Možnost automatického oboustranného tisku snižuje 

náklady na papír a umožňuje nacházet stále další prostor 

pro úsporu.

Vysoce produktivní funkce jako kopírování ID karet 

zjednodušuje náročné kopírovací úlohy. Klávesové 

zkratky umožňují jedním stisknutím vyvolat nejčastěji 

používané úlohy. Tisk ze složky umožňuje bezpečné 

vytištění nejčasněji tisknutých dokumentů přímo ze stroje  

stisknutím tlačítek.

Skenujte barevné originály do vašeho PC, e-mailu nebo 

složky pro ce nejefektivnější komunikaci. Skenování s 

rozlišením až 600dpi umožňuje ukládání dokumentů ve 

vysoké kvalitě. Elektronická archivace šetří skladovací 

prostory a snižuje použití papíru.

Efektivně navržená dráha papíru umožňuje vysoce 

spolehlivý provoz zařízení tak, aby jste se na stroj 

MP 2014 mohli spolehnout kdykoliv je potřeba. Standardní 

USB připojení je typu „Plug-and-Play”, což umožňuje tisk 

ihned po připojení.

Budete-li potřebovat stroj sdílet s kolegy, je k dispozici 

volitelná síťová karta.



MP 2014D / MP 2014AD

MAIN SPECIFICATIONS

MP 2014A/MP 2014AD

HLAVNÍ SPECIFIKACE

SPOLEČNÉ

Doba ohřevu: 31 sekund

První výstup: 8,8 sekundy

Kontinuální rychlost tisku: 20  stran za minutu

Paměť: Standard: 2 56 MB

Rozměry (ŠxHxV): 587 x 581 x 461/537 mm

Hmotnost: 29/33 kg

Napájení: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Kopírovací proces: Skenování laserovou lampou a

elektrofotografický tisk

Počet kopií: až  99 kopií

Rozlišení: 300x600 dpi, 600x600 dpi

Zoom: od 50% do 200%

TISKÁRNA  

Tiskový jazyk: Standard: GDI

Rozlišení: 600 dpi

Rozhraní: Standard: USB 2.0

Volitelně:  Ethernet 10 base-T/100 base-

TX

Síťové protokoly: Volitelně: TCP/IP

SKENER

Rychlost skenování: Plnobarevně:  Maximum 6 originálů za

minutu

čb: Maximum 16 originálů za minutu

Rozlišení: Maximum: 600 dpi

Ovladač: Síťový  TWAIN

PRÁCE S PAPÍREM

Doporučené formáty papírů: Standardní kazety:   A 3, A4, A5, B4,

B5

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

Vstupní kapacita: Maximum: 1.350  listů

Gramáž papíru: Standardní kazety :  52 - 105 g/m²

Bypass:  52 - 216 g/m²

EKOLOGIE

Spotřeba elektřiny: Maximum: pod 950 W

Připraven:  100/110 W

Úspora:  2.8 W

TEC (Typical Electricity Consumption):

1,50/1,,52 W/h

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kazeta 1x500 listů, kryt pro bypass, stolek, síťový řadič.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kapacita toneru: černý:  4.000 výstupů*

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:

* dle ISO/IEC 19752

Pro dostupnost modelů, příslušenství a software 

kontaktujte prosím Vašeho prodejce Nashuatec.

Skenování do (volitelně): E-mail, složka

Kapacita toneru (vysokokapacitní):

černý:  12.000 výstupů*


