Kraftfulla och kompakta färgmaskiner

MP C2050/MP C2550

Kostnadseffektiv produktion av
dokument i färg för alla slags kontor
Det ställs högre och högre krav på företags dokumentproduktion och digital distribution har nu blivit
standard. Färg blir allt populärare, men att köpa externa dokumenttjänster är kostsamt för företaget.
Nashuatecs MP C2050/MP C2550 ger företaget ett alternativ till detta. De här multifunktionella
färgmaskinerna är produktiva, flexibla och kompakta och ger verklig valuta för pengarna. De kan
också skräddarsys för att passa företagets aktuella dokumentbehov. En mängd banbrytande
funktioner ryms i den utrymmessnåla konstruktionen.
• Skarpa kvalitetsdokument i färg med ny PxP™-toner
• Utmärkt produktivitet, 20/25 sidor per minut i både svartvitt och färg
• Dubbelsidigt lika snabbt som enkelsidigt
• Kan hantera ett ovanligt stort urval av media
• Komplett multifunktionalitet: utskrift, kopiering, skanning och fax (tillval)
• Unik intern efterbehandlare och hålslagsenhet

Flexibel färgproduktion
från början till slut
Den ovanligt utrymmessnåla konstruktionen
gör att MP C2050/MP C2550 enkelt kan
placeras i närheten av ditt skrivbord. På så
sätt finns de praktiska funktionerna alltid
nära till hands. Våra multifunktionella
färgmaskiner hanterar hela arbetsflödet –
skanning, kopiering, utskrift, distribution
och till och med efterbehandling.

Flexibel skanning
Inskannade dokument skickas enkelt till en e-postadress eller mapp med
bara en knapptryckning. Undvik att belasta nätverket med extra trafik genom
att skanna till URL. Skanning till SD-kort och USB finns som tillval.

Häftar och hålslår dokumenten.

Skanna till e-post, mapp och URL med bara en knapptryckning

Intern dokumentproduktion
Maskinerna har en unik intern efterbehandlare för 500 ark. Med denna
kan dokumenten häftas och hålslås och tillsammans med den utmärkta
utskriftskvaliteten och mediahanteringen blir MP C2050/MP C2550 de
perfekta kontorsmaskinerna. Begränsa kostnaderna för inköp av externa
dokumenttjänster genom att ta fram professionella dokument internt.

Utmärkta prestanda

Fantastiska färger
Skarpa och perfekta färgdokument tack vare
PxP™-toner. Färgernas kvalitet är genomgående konsekvent även vid större jobb. Upplösningen är hela 1 200 dpi.

Smidig lösning för affärsfax
Det tar bara en sekund att skanna in ett faxmeddelande
och bara två sekunder att sända det. Faxmeddelanden kan
vidarebefordras till e-postadresser och till mappar. Det går
också att använda LAN-fax (direkt från PC) och internetfax.

Många slags media
Producerar ni rapporter eller reklamblad? MP C2050/
MP C2550 kan hantera ett verkligt brett urval av papperstyper.
Format mellan A3 och A6, från tunt papper (52 g/m² via
sidoinmatningsfacket) till tjockt (256 g/m² via standardkassetterna
och sidoinmatningsfacket) fungerar utmärkt. Blankt och
bestruket papper eller korrespondenskort hanteras problemfritt.
Det går också mycket bra att mata kuvert och OH-film via
sidoinmatningsfacket.

Sändning på endast 2 sekunder.

Skarp och exakt färgåtergivning.

Enkla lösningar för komplicerande jobb

Lätt att använda
Papperskassetterna är mycket lättåtkomliga och kan snabbt
fyllas på tack vare de speciella handtagen. Papper som
fastnat avlägsnas enkelt från den förenklade pappersbanan.
Till och med komplicerade funktioner är lätta att sköta:
MP C2050/MP C2550 har en användarvänlig 22 cm
färgpekskärm.

GlobalScan NX
Intuitiva GlobalScan NX förenklar arbetsflödet genom
flexibel skanning och distribution. Detta sker med hjälp
av ett lättanvänt grafiskt gränssnitt med förinställda
ikoner som har inprogrammerade dokumentformat och
arbetsflöden. Med MP C2050/MP C2550 går det att skanna
med en knapptryckning direkt från kontrollpanelen.

Mångsidig utskrift
Dra nytta av maskinernas avancerade utskriftsfunktioner
• Skriv ut en provutskrift för att maximera effektiviteten
• Säkra dina utskrifter och få tillgång till dem med lösenord
• Utskriftskö, hämta upp utskrifter vid en viss tidpunkt
• Lagra utskrift, eller lagra och skriv ut
• Direktutskrift av PDF:er

Lättanvänt grafiskt användargränssnitt

Nashuatec: grön kvalitet

Driftsäkra motorer
Motorerna i MP C2050/MP C2550 är resultatet av
många års arbete av Nashuatecs experter. Den nya
tandemkonstruktionen med 4 trummor ger en pålitlig
drift. Den förenklade pappersbanan minskar risken för
pappersstopp och gör maskinen ständigt tillgänglig. Den
maximala papperskapaciteten på 1 600 ark gör att påfyllning
av papper kan hållas till ett minimum.

Vi tänker grönt, hur tänker ni?
”Grönt” är inte bara en färg för Nashuatec – det är ett
förhållningssätt. Vår PxP™-toner (polyester x polymerisation)
tillverkas med metoder som ger upphov till avsevärt mindre
koloxidutsläpp än konventionell toner. En påtaglig fördel är
att MP C2050/MP C2550 har duplexenhet som standard. Att
spara papper är miljövänligt och gynnar företagets ekonomi.

Vi tänker grönt. Gör du?

Flexibla lösningar
MP C2050 och MP C2550 är små,
men klarar anmärkningsvärt många
uppgifter. Kopiering, utskrift, fax,
skanning och efterbehandling sker
smidigt. Sann funktionalitet till
konkurrenskraftig kostnad.

Avancerade anslutningsmöjligheter
Det blir allt vanligare med digital hantering av arbetsflöden. MP C2050/MP C2550 har
funktioner för skanning till e-post och mapp, SD-kort och USB-minne. Vid behov av
högre säkerhet går det också att skicka krypterade PDF:er. Det går även att bygga ut
standardanslutningarna - välj mellan trådlöst LAN, Bluetooth och/eller andra tillval.
Datasäkerhet
Autentiserings- och krypteringsfunktioner skyddar konfidentiell information.
MP C2050/MP C2550 är kompatibla med tillvalslösningar som dataöverskrivning på
hårddisken, säkerhetsenhet för kopieringsdata, kortautentisering och säker utskrift.

Dataöverskrivning på hårddisken

MP C2050/MP C2550

TEKNISK SPECIFIKATION

SKANNER

Kopieringsprocess:

System med elektrostatisk torrtoner

Avläsningshastighet:

Kopieringshastighet:

MP C2050:
MP C2550:

Upplösning:

Max 600 dpi

Upplösning:

600 dpi

Originalformat:

A5−A3

Antalsväljare:

Upp till 999
Max 26 sekunder1

Utskriftsformat:

PDF/JPEG/TIFF/högkompressions-PDF

Max 6,5 sekunder
Max 9,5 sekunder

Svartvitt:
Fullfärg:

Medföljande drivrutiner:

Network, TWAIN

Skanning till e-post:

SMTP, POP3

E-postmottagare:

Max 500 per jobb

41 bilder per minut (LEF, A4)
26 bilder per minut

Första kopian:

Svartvitt:
Fullfärg:

Zoom:

25−400 % (i steg om 1%)

Lagrade mottagare:

Max 2 000

Minne:

Standard:

768 MB (kan uppgraderas till 1 GB)
+ 60 GB HDD

Adressbok:

Via LDAP eller lokalt på hårddisk

Papperskapacitet:

Standard:
Max:

2 x 250-arkskassetter
1 x 100-arks sidoinmatningsfack
1 600 ark

Papperskapacitet (utmatning): Max:

550 ark

Skanning till mapp:

SMB, FTP, NCP

Destination:

Max 50 mappar per jobb

PROGRAM

Pappersformat:

A6−A3

Pappersvikt:

Papperskassett 1:
Papperskassett 2:
Sidoinmatningsfack:
Duplexkassett:

Mått (B x D x H):

587 x 655 x 845 mm
(med autoreverserande dokumentmatare, ARDF)

FAX (tillval)

Vikt:

Max 100 kg (med ARDF)

Anslutning:

PSTN, PBX

Strömförsörjning:

220–240 V, 50/60 Hz

Kompatibilitet:

ITU-T (CCITT) G3

Strömförbrukning:

Drift:

Modemhastighet:

Max 33,6 Kbps

Resolution:

Standard/fin:
Max:

Kompressionsmetod:

MH, MR, MMR, JBIG

Avläsningshastighet:

36 sidor per minut

Minne:

Standard:
Max:

Minnesbackup:

Ja

60−256 g/m²
60−169 g/m²
52−256 g/m²
60−105 g/m²

Max: 1 680 W1

SKRIVARE
Utskriftshastighet:

MP C2050:
MP C2550:

Skrivarspråk:

Standard:
Tillval:

Upplösning:

1,200 dpi

Gränssnitt:

Standard:

Tillval:

Nätverksprotokoll:
Operativsystem:

Svartvitt/fullfärg: 20 sidor per minut
Svartvitt/fullfärg: 25 sidor per minut
RPCS™, PCL5c, PCL6
Adobe® PostScript® 3™

USB 2.0-värd
USB-enhet
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
IEEE 1284/ECP
Trådlöst LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA-stöd)
Bluetooth
Ethernet 1000 base-T

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008
Macintosh OS 8.6 eller senare (OS X Classic)
Macintosh OS X v10.1 eller senare (native)
Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6/6.5
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3
SAP® R/3® 3.x eller senare, mySAP ERP2004 eller senare
NDPS Gateway
IBM iSeries
AS/400® med OS/400 Host Print Transform

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

200 x 100/200 dpi
400 x 400 dpi (tillval)

4 MB
28 MB

ÖVRIGA TILLVAL
Papperskassett för 500 ark, 2 x 500-arkskassetter, Underskåp, Intern efterbehandlare
för 500 ark, Hålslagsenhet, växelfack, internt utmatningsfack, utmatningsbricka,
faxenhet, bläck till faxstämpel, säkerhetsenhet för kopieringsdata, PictBridge,
räknargränssnitt typ A, port för fjärrkommunikation BN1, Unicode-fontpaket för SAP,
SAF-minne, säkerhetsenhet för dataöverskrivning, krypteringsenhet för hårddisk,
VM-kort, webbläsare, USB2.0/SD-enhet, filformatskonverterare, minneskort på 512 MB,
GlobalScan NX, kortautentiseringspaket, professionella programlösningar.
1 Uppvärmningstiden och strömförbrukningen kan variera beroende på under vilka
förhållanden och i vilken miljö maskinen används.
Kontakta närmaste Nashuatec-återförsäljare för information om tillgängliga modeller,
tillvalsutrustning och program.
ISO9001: 2000-certifierad
ISO14001-certifierad
Nashuatec har konstruerat denna produkt för
att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR
avseende energieffektivitet.
Alla märkes- och/eller produktnamn
är registrerade varumärken och tillhör
respektive ägare.
Specifikationer och utseende kan ändras
utan föregående meddelande. Den aktuella
produktens färg kan avvika något från den
färg som visas i broschyren. Bilderna i den
här broschyren är inte riktiga fotografier
och smärre skillnader avseende detaljer kan
förekomma.
Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC.
Alla rättigheter förbehålles. Denna broschyr,
dess innehåll och/eller layout får inte ändras
och/eller anpassas, kopieras helt eller
delvis eller införlivas i annat arbete utan
föregående skriftligt godkännande från
Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com
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Uppvärmningstid:

Svartvitt/fullfärg: 20 kopior per minut
Svartvitt/fullfärg: 25 kopior per minut
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