Prestandamaskiner för svartvitt och färg

MP C2800/MP C3300

Skapa proffsigt efterbehandlade
dokument i svartvitt och färg
Klarar all slags kommunikation
I dagens tuffa affärsklimat är det inte helt lätt att hitta konkurrenskraftiga fördelar.
Eftersom det första intrycket är så avgörande kan färg vara det som gör att
företaget utmärker sigoch visar att det kan sin sak. Sätt färg på affärsdokumenten
och känn av fördelarna direkt. Färg engagerar, skapar intresse och övertygar
snabbare: perfekt för offerter, formulär och fakturor. Nashuatecs MP C2800/
MP C3300 är konstruerade för att ge en mängd olika möjligheter till kreativitet och
produktivitet. Revolutionera företagets image med spektakulärt efterbehandlade
dokument i svartvitt och färg. Maskinerna har allt som krävs för att skapa ett
resultat som ger intryck och affärsframgångar.
• Allt-i-ett: utskrift, kopiering, skanning och fax i samma maskin
• Kvalitetsdokument i svartvitt och färg i en hastighet av 28/33 sidor per minut
• Enkel åtkomst och intuitiv hantering via färgpanelen
• Avancerad fax och funktioner för distribution av information
• Funktion för skanning till USB
• Exceptionell dokumenthantering och intern efterbehandling

Konstruerade för att göra dig till den ledande
aktören
Gör komplicerade uppgifter enkla
MP C2800/MP C3300 är konstruerade för att förenkla det dagliga arbetsflödet och producerar enkelt
förstklassiga dokument. Inga tekniska förkunskaper behövs, den avancerade färgpanelen erbjuder:
• Möjlighet att endast visa de mest använda funktionerna
• Förhandsgranskningsfunktion för bästa användbarhet och förbättrad noggrannhet
• Kristallklar skärm som visar text och bild lika skarpt som datorskärmen
• Animerad hjälpfunktion om något oförutsett skulle inträffa

Avbrottsfri drift
Den maximala papperskapaciteten på
hela 4 400 ark gör att påfyllning av
papper kan reduceras till ett minimum.
Systemet växlar till nästa kassett med
samma papper när den som används
blir tom. Arbetet kan fortsätta utan
avbrott.
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Experter på efterbehandling
Varför köpa dyra externa tjänster när det går att skapa professionellt
efterbehandlade dokument internt? MP C2800/MP C3300 har ett stort
utbud av möjligheter som tillgodoser företagets alla behov. Häfta och
sammanställ dokument med efterbehandlarna för 500 eller 1 000 ark
– eller skapa snygga sälj-, utbildnings- och presentationsmaterial med
systemets häftesefterbehandlare.

550 ark

GlobalScan NX
Vår GlobalScan NX förenklar ditt arbetsflöde med hjälp av
flexibel skanning och distribution. Via ett lättanvänt grafiskt
gränssnitt (GUI) med förinställda ikoner som programmerats
med dina dokumentformat och ditt arbetsflöde kan du nu
skanna direkt från kontrollpanelen på MP C2800/MP C3300.

Imponera med färg
Stärk företagets image med slagkraftiga färgdokument. Färg gör ett
bestående intryck och dokumenten blir dessutom både snyggare och
mer lättlästa. MP C2800/MP C3300 ger expertresultat med perfekta
detaljer och skarpa bilder. Maskinerna kan hantera papperskvaliteter
på upp till 256 g/m² för specialtillämpningar som exempelvis menyer
och omslag via sidoinmatningsfack eller papperskassett. De har allt
som behövs för att öka affärskommunikationens genomslagskraft.

550 ark

550 ark

Tänk grönt
Nashuatec använder giftfria material i alla sina maskiner. Vi använder
också en unik energisnål metod för tonerproduktion. Med den låga
strömförbrukningen, rena och tysta driften samt duplexfunktionen tar
MP C2800/MP C3300 miljöhänsynen ett steg längre.

Förse kontoret med den
senaste tekniken
Spara tid och kostnader genom att ordna,
redigera och distribuera information
digitalt. I stället för att fylla arkivskåpen är
det enkelt att:
• Digitalisera dokument och lagra dem på
dokumentservern
• Dela dokument genom att skanna in dem till
mottagarens e-postadress, en viss mapp eller
USB
• Undvik överbelastning av nätverket och fulla
e-postlådor genom att skicka e-brev med en
URL-adress

Multifunktionella prestandamaskiner i toppklass

Oavsett om företaget behöver en digital kopierings-/utskrifts-/
skanningslösning eller en fullfjädrad multifunktionsmaskin med fax och
efterbehandlingsmöjligheter kan MP C2800/MP C3300 skräddarsys
efter de aktuella behoven. I själva verket kan alla dokument framställas
med bara en kompakt, multifunktionell enhet: kostnadseffektivt och
utrymmesbesparande. Systemet värms upp på 27 sekunder och det första
svartvita dokumentet är klart efter 5 sekunder*. Kopior och utskrifter i färg
produceras och hamnar på skrivbordet lika snabbt som svartvita dokument:
Hastigheten på 33 sidor per minut (28 sidor per minut för MP C2800) gör
att produktiviteten aldrig behöver stå tillbaka.
* Fullfärg: 8,0 sekunder

Skydda åtkomst och information
Skydda företaget mot möjliga säkerhetshot med senaste nytt för autentisering,
överskrivning av tillfällig information och förhindra obehörig kopiering:
• Avancerad åtkomstbegränsning: Windows® autentisering och
begränsning av färganvändning
• Förebygg industrispionage och informationsläckor: Data Overwrite
Security Unit
• Vattenstämpel skyddar mot obehörig kopiering

Med Embedded Software Architecture™,
en innovativ Java™ (J2ME™)kompatibel programplattform kan viktiga
tillämpningar skräddarsys för att förenkla
dokumentflödet.

Enkel distribution av skannade dokument: spara dem på enhetens dokumentserver,
skicka dem till valfri e-postadress eller direkt till en viss mapp i nätverket.

MP C2800/MP C3300

TEKNISK SPECIFIKATION

KOPIATOR

SKANNER

Kopieringsprocess:

Avläsning med laserstrålar, elektrofotografisk utskrift

Avläsningshastighet:

Svartvitt/fullfärg: Max 50 original per minut (LEF, A4)

Kopieringshastighet:

MP C2800:
MP C3300:

Upplösning:

Max 1 200 dpi

Originalformat:

A5 - A3

Svartvitt/färg: 28 sidor per minut
Svartvitt/färg: 33 sidor per minut

Upplösning:

600 dpi

Utskriftsformat:

PDF/JPEG/TIFF/högkomprimerad PDF

Antalsväljare:

Upp till 999

Medföljande drivrutiner:

Nätverk, TWAIN

Uppvärmning:

27 sekunder

Skanna till e-post:

SMTP (tillval med POP3-autentisering)

Första utskrift:

Svartvitt:
Fullfärg:

Skanna till e-post,
mottagaradresser:

Max 500 per job

Zoom:

25−400 % (i steg om 1 %)

Lagrade adresser:

Max 2 000

Minne:

Standard:

1 024 MB + 80 GB hårddisk

Adressbok:

Via LDAP eller lokalt på hårddisk

Papperskapacitet:

Standard:

Skanna till mapp:

SMB, FTP eller NCP

Max:

2 kassetter för 550 ark vardera
Sidoinmatningsfack för 100 ark
4 400 ark

Papperskapacitet (utmatning): Max:

1 625 ark

5 sekunder
8 sekunder

PROGRAMVARA

Pappersformat:

A6 - A3

Pappersvikt:

Papperskassetter:
Sidoinmatningsfack:
Duplexkassett:

Duplexutskrift:

Standard

Mått (B x D x H):

670 x 671 x 760 mm

Vikt:

Max 120 kg (med ARDF)

Strömförsörjning:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Strömförbrukning:

Drift:
Energisparläge:
Automatisk avstängning:

60 - 256 g/m²
60 - 256 g/m²
60 - 169 g/m²

Skrivarspråk:

Standard:
Tillval:

Upplösning:

1 200 x 1 200 dpi

Gränssnitt:

Standard:

Nätverksprotokoll:
Operativsystem:

Svartvitt/färg: 28 sidor per minut
Svartvitt/färg: 33 sidor per minut
PCL5c, PCL6, RPCS™
Adobe® PostScript® 3™

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

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
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/11iv2/11iv3
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
Macintosh OS 8.6 eller senare (OS X Classic)
Macintosh OS X v10.1 eller senare (OS X native)
IBM® System i5™ HPT
SAP® R/3®
NDPS Gateway
AS/400® med OS/400 Host Print Transform

Allmänt telenät, abonnentväxel

Kompatibilitet:

ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) internetfax
ITU-T (T.38) IP-fax

Modemhastighet:

Max 33,6 Kbps

Upplösning:

Standard/fin:
Max:

Kompressionsmetod:

MH, MR, MMR, JBIG

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

Avläsningshastighet:

0,70 sekunder (A4, SEF, standard/fin)

Minne:

Standard:
Max:

Minnesbackup:

Ja

4 MB
28 MB

ÖVRIGA TILLVAL
Originallock, autoreverserande dokumentmatare (ARDF) för 50 ark, rullbord,
papperskassett för 550 ark, 2 x 550-arks papperskassetter, stormagasin för 1 200 ark,
stormagasin för 2 000 ark, efterbehandlare för 500 ark, efterbehandlare med flera
fack för 1 000 ark, häftesefterbehandlare för 1 000 ark, Flera hålslagssatser, extra
G3-port, minnesfax, internt växelfack, webbläsare, Camera Direct Print-kort, VM-kort,
filformatskonverterare, säkerhetsenhet för dataöverskrivning, säkerhetsenhet för
kopieringsdata, HDD krypteringsenhet, gränssnitt för räkneverksenhet, fäste för
nyckelräkneverk, Uppsamlingsenhet, transportenhet, port för fjärrkommunikation,
GlobalScan NX, kortautentisering, professionella programlösningar
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.
Nashuatec arbetar för att bevara jordens
värdefulla naturresurser. Denna broschyr
är tryckt på miljövänligt papper: 50 %
återvunnen fi ber, 50 % klorfri massa.
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

EUR - B0908N - 281014

Max 1,6 kW
Max 106 W
Max 4,3 W

Anslutning:

*NAMPC3300006SWN*

MP C2800:
MP C3300:

Tillval:

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

FAX (tillval)

SKRIVARE
Utskriftshastighet:

Skanna till mapp, mottagare: Max 50 mappar per jobb

