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ÚSPORNÁ MALÁ
MULTIFUNKCE A3



Malé a levné

Stylový design stroje MP 2352SP/MP 2852/MP 3352 přináší do kanceláří nejen možnost levně 
kopírovat a tisknout do formátu A3, ale nabízí všechny pokročilé funkce dostupné u velkých strojů. S 
tímto zařízením můžete využít síťového tisku, barevného síťového skenování, faxování, tisku a 
skenování na USB disk a širokou škálu dalších funkcí pro práci v síťovém prostředí a finalizaci 
dokumentů tak, aby při nízkých nákladech vypadaly vaše dokumenty velice profesionálně. Současně se 
jedná o nejmenší zařízení své třídy, které ušetří prostor v kanceláři a díky rychlému ohřevu stroje i Váš 
čas.

Kompaktní provedení šetří místo v kanceláři
Vylepšený řadič stroje nabízející více funkcí
Rychlost až 33 str./min
Síť ve standardu (pro modely MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP)
Nejmodernější možnosti zabezpečení

ŠETŘETE MÍSTEM

Díky inovativní konstrukci Nashuatec Simple Cube se jedná o nejmenší multifunkční zařízení 
A3 ve své třídě. S možností interního finišeru a velkokapacitního zásobníku papíru 
nezvyšujete půdorysný rozměr stroje a šetříte cenné místo v kanceláři.

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

Tento stroj pracuje rychle, efektivně a bez přerušení. Rychlá doba ohřevu pod 20 sekund a 
první výstup ze stroje již za 5,4sekundy spolu s maximální rychlostí tisku 33 str./min (pro model 
MP 3352) vám umožní nečekat na dokument, ať už je jeho velikost jakákoliv. Volitelné 
zásobníky papíru dále zvyšují produktivitu.

ZLEPŠETE TOK DOKUMENTŮ

Můžete rychle distribuovat dokumenty pomocí skenování - i barevného - do e-mailu, sdílené 
složky (SMB nebo NCP) nebo na FTP server. Tisknout i skenovat můžete i pomocí USB disku 
nebo SD karty bez nutnosti zapnout počítač. Stroj může být rovněž dovybaven pokročilým 
faxovým modulem vybaveným Super G3 modemem. S ním můžete nejen klasicky faxovat, ale 
využívat i funkce internet faxu, IP Faxu a LAN faxu. 

Pokroková a úsporná

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Velký barevný dotykový LCD displej je velmi snadno ovladatelný. Zobrazuje jasné instrukce 
pro provoz a údržbu zařízení ve 14 jazycích včetně češtiny. Celá manipulace s papíry i údržba 
probíhá z přední části stroje, což snižuje nároky na čas provádění jakékoliv úlohy.



MP 2352SP/MP 2852/MP 3352

BEZPROBLÉMOVÁ PRÁCE V SÍTI

Stroj je standardně vybaven rozhraním Ethernet 10T/100TX (verze SP). To umožňuje stroji se 
bez problémů integrovat do jakéhokoliv síťového prostředí. Síťová karta obsahuje podporu 
nejnovějšího protokolu IPv6 a lze ji rozšířit i o Gigabit Ethernet 1000TX. Diagonostické 
nástroje a široké spektrum software dodávaného ke stroji umožňuje síťovou správu 
odpovídající standardům malých firem i nadnárodních společností.

BEZPEČNOST

Všechny modely splňují nejvyšší bezpečnostní standard IEEE2600.1. Ve standardu je 
dostupná funkce šifrování a přepisování pevného disku (modely SP), který by případný 
útočník mohl využít k získání tisknutých dat. S tímto strojem máte maximální jistotu, že pouze 
autorizovaní uživatelé se dostanou k těm správným informacím.

ŠIROKÁ ŠKÁLA MOŽNOSTÍ

Dvě kazety papíru ve standardu a ruční podavač na 100 listů nabízí kapacitu 1.150 listů papítu. 
Tu lze dále rozšířit až na maximální kapacitu 3.150 listů. Můžete si vybrat finišer na 500 listů, 
1000 listů nebo finišer brožur na 1000 listů. Vysoká kvalita tvorby dokumentu spolu s možností 
strojní finalizace Vám umožní vytvářet profesionální dokumenty přímo v kanceláři.

EKOLOGIČNOST

Stroje Nashuatec pomáhají snižovat vliv Vaší firmy na životní prostředí. Stroj mají velmi nízkou 
spotřebu elektrické energie, což snižuje produkci CO2 i náklady na energie. Dalšího snížení 
nákladů se dosahuje pomocí rychlého ohřevu stroje, toneru s nízkou teplotou zapečení a 
standardní možnosti oboustranného tisku. Zařízení Nashuatec splňují normu Energy Star.
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KOPÍRKA

Technologie: Skenování laserovým paprskem     

a elektrofotografický tisk

Rychlost kopírování: 23/28/33 stran za minutu

Rozlišení: 600 dpi

Ohřev stroje: pod 20 sekund

První kopie: pod 5,4/4,5/4,5  sekund

Paměť: Maximum:  1GB + 120GB HDD

Vstupní kapacita papíru: Standard: 500+ 550 listů kazety

100 listů bypass

Maximum: 3.150 listů

Výstupní kapacita papíru:Maximum: 1.625 listů
 Formát papíru: A6- A3

2
Gramáž papíru: Kazeta: 52 - 157 g/m

2Bypass: 52 - 157 g/m
2

Duplex: 52 - 105 g/m

Duplex: Automatický

Rozměry (Š x D x V) 587 x 653 x 829 mm (s ARDF)

Hmotnost: pod 65 Kg

Napájení: 220 - 240 V, 50-60 Hz

Spotřeba: Maximum pod 1,6 kW

Pracující stroj: pod 800 W

Úsporný režim: pod 4,2 W

TISKÁRNA (volitelně)

Rychlost tisku: 23/28/33 stran za minutu

Tiskový jazyk: Standard: PCL6, PCL5e, Adobe PDF direct

Volitelně: Adobe PostSript3, IPDS

Rozlišení: 600 x 600 dpi

Rozhraní: Standard: USB 2.0, Ethernet 10T/100TX 

Volitelně: IEEE 1284/ECP, BlueTooth, 

WiFi IEEE 802.11a/b/g, Gigabit Ethernet

Protokoly: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
®

Podporovaná prostředí: Windows  XP/Vista/Server 2003/Server 2008/7,
® ® ®Novell NetWare  6.5 a novější, UNIX 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 
®

6/7/8/9/Enterprise, IBM  AIX v4.3/5L v 

5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 a novější, NDPS 

Gateway NetWare 6.5 (SP3 a novější). IBM 

series/AS400 přes OS/400 Host Print 

Transform, Citrix Presentanion Server 4.5/ Citrix 

XenApp 5.0

SKENER (volitelně)

Rychlost skenování: Černobíle: 50 stran za minutu 

Barevně:  45 stran za minutu

Rozlišení: Maximálně 600 dpi  

Formát originálů: A5 - A3

Ovladač: síťový TWAIN, síťový WIA

Skenování do e-mailu: SMTP, TCP/IP

Skenování do složky: SMB, FTP, NCP (s podporou přihlášení)

www.nashuatec.cz

FAX (volitelně)

Síť: PSTN, PBX

Kompatibilita: ITU-T (CCITT) G3, internet fax ITU-T (T.37), 

IP Fax ITU-T (T.38)

Rychlost modemu: Maximum: 33,6kb/s

Rychlost skenování: 0,5 sekundy

Paměť: Standard: 4 MB

Maximum: 36 MB

Zálohování paměti: Ano

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1 2Oboustranný podavač originálů ARDF na 50 listů , Kryt skla , Kazeta na 

papír 1x500 listů, Stolek 2x500 listů, Velkokapacitní stolek na 2.000 listů, 

Vnitřní přihrádka, Finišer posuvný, Vnitřní finišer na 500 listů, Vnější finišer 

na 500 listů, Finišer na 1.000 listů, Finišer knihovazač na 1.000 listů, 
1 1Děrovací jednotka, Překlenovací jednotka, Pevný disk , Rozšíření paměti , 

1 2 2Tiskový/skenovací modul , Tiskový modul , Rozšíření skeneru , PostScript3, 
1Jednotka IPDS, VM karta , USB2.0/SD slot, Faxový modul, Rozhraní G3, 

Paměť pro fax, Rozhraní BlueTooth, Rozhraní IEEE 802.11a/g, Rozhraní 

Gigabit Ethernet, Rozhraní IEEE 1284, Unicode font, Převaděč formátů, 

Jednotka prohlížeče, Stolek, Jednotka čtení karet, Jednotka počitadla, 

Držák ARDF, Profesionální softwarová řešení.

1 Standard pro MP 2352SP, volitelně pro MP 2852/MP 3352
2 Volitelně pro MP 2852/MP 3352

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 © 2011 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:
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