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Kompakt och effektiv för ett smidigt arbetsflöde

SP 4520DN är en kompakt, kostnadseffektiv svartvit A4-skrivare som har en pekskärm på 4,3 tum och

som passar perfekt för små till medelstora arbetsgrupper. Tack vare dess kompakta format och moderna

design kan dessa skrivare placeras direkt på skrivbordet. Det lilla formatet gör inte att kvaliteten har blivit

sämre. Den levererar fantastisk prestanda. Den här professionella skrivaren erbjuder kostnadseffektivitet

och miljöegenskaper som är bäst i sin klass.

De bästa miljöegenskaperna i sin klass

Enkel att använda med en 4,3 tum färgpanel

Spara pengar med en låg total ägandekostnad

1 200 x 1 200 dpi i full hastighet

Skriv ut direkt från en USB-sticka



Perfekt for ditt företag.

Hög produktivitet på litet utrymme

Det lilla formatet gör att den här skrivaren inte tar
mycket plats. Men eftersom den erbjuder 1 200 x 1
200 dpi och skriver ut 40 sidor per minut har inte
formatet gjort att vi har kompromissat med
kvaliteten. Det är en perfekt kombination.

Avancerad integration med bättre
arbetsflöde

Vill du minska dina kostnader, öka
dokumentsäkerheten, öka produktiviteten eller
minska dina koldioxidutsläpp? Eller allt detta? Vi
kan hjälpa dig. Våra omfattande
mjukvarulösningar har skapats för att möta

Toppmodern specifika behov och utmaningar. Och du får
löpande support för att säkerställa att du får ut så
mycket som möjligt av din investering.På den användarvänliga 4,3 tum ikonbaserade

pekskärmen i färg kan du installera genvägar och
anpassa startsidan. Du kan också enkelt integrera
annan nätverksutrustning. Med vår app för mobila
utskrifter kan du skriva ut säkert från många olika
källor.

Maximalt värde för dig och miljön

Den här skrivarens utskriftskostnad per sida är
extremt låg för sin klass vilket betyder att värdet för
företaget är högt och den totala ägandekostnaden
låg jämfört med andra produkter. Dessutom
erbjuder SP 4520DN lägst energiförbrukning i sin
klass vilket minskar driftskostnaden och dina
koldioxidutsläpp. Låt din verksamhet blomstra
samtidigt som sparar på utgifterna.



SP 4520DN
TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT SÄKERHET

Teknik: LED Autentisering: Windows®-autentisering, LDAP-
autentisering,Uppvärmningstid: 17 sekunder
Användarkodsautentisering,Första utskriften: 5 sekunder
Autentisering 802.1.x wired

Utskriftshastighet: 40 sidor/minut
Nätverkssäkerhet: Avaktivera/aktivera portar och

Processor: RM7035C-533L 533MHz protokoll, SSL-stöd, SNMPv3-stöd
Minne: Standard: 512 MB

Max: 1 024 MB
MILJÖHårddisk: Tillval: 320 GB

(Krypterings-/Säkerhetsenhet för
Effektförbrukning: Max: 1 110 Wdataöverskrivning)

Viloläge: 0,58 WToppvolym (duty): 150 000 sidor i månaden
TEC (typisk energiförbrukning): 1,74

Duplex: Ja kWh
Mått (B x D x H): 370 x 392 x 306 mm
Vikt: 14 kg

TILLVALStrömkälla: 220 - 240 V, 50/60 Hz

2 kassett för 250 ark, 2 kassett för 500 ark, 1 kassett för 250 ark + 1
kassett för 500 ark , Mellanhögt skåp, Högt skåp, Hårddisk (320 GB), RAMSKRIVARE
(1 024 MB), Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
VM-kort, Netware, IPDS-enhet, Webbläsare, XPS direktutskriftSkrivarspråk: Standard: PCL5e, PCL6, Adobe®

PostScript® 3™, PDF direktutskrift,
Mediautskrift (JPEG/TIFF) FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
Tillval: XPS, IPDS

Upplösning: 1 200 x 1 200 dpi Startkit: Svart: 18 000 sidor
Fonter: PCL (45 fonter, Internationella fonter: Trumma: 40 000 ark

13 Intelli-fonter), PS3 (136-fonter) Allt-i-ett-kassett (superhög Svart: 18 000 sidor
Gränssnitt: Standard: USB 2.0, SD-kortplats, USB- förbrukning):

värdgränssnitt, Gigabit Ethernet Genomsnittlig förbrukning enligt
Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284, ISO/IEC 19752
Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Nätverksprotokoll: TCP/IP, IPX/SPX (Tillval) Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om
Windows®-miljöer: Windows® Vista, Windows® 7, modellers tillgänglighet, tillval och programvaror.

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server 2012

Mac OS-miljöer: Macintosh OS X v10.5 eller senare
UNIX-miljöer: UNIX Sun® Solaris: 2.92.10

HP-UX: 11.x11i v211i v3
SCO OpenServer: 5.0.76.0
RedHat® Linux Enterprise: 456
IBM® AIX: 5L v5.35L v6.15L v7.1

Novell® Netware®-miljöer: v6.5

PAPPERSHANTERING
ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,Rekommenderat pappersformat: A4
ISO27001-certifieradA5

A6 Alla märkes- och/eller
B5 produktnamn är registrerade
B6 varumärken och tillhör

Papperskapacitet: Standard: 600 ark respektive ägare.
Max: 1 600 ark Specifikationer och utseende

kan ändras utan föregåendePapperskapacitet (utmatning): Max: 250 ark
meddelande. Färgen på denPappersvikt: Standardkassett(er): 52 - 162 g/m²
verkliga produkten kan skilja

Mediakapacitet: Normalt papper, Tjockt papper, sig från den som visas i
Återvunnet papper, Färgpapper, denna broschyr. Bilderna i
Brevhuvud, Förtryckt papper, Tunt den här broschyren är inte
papper, Specialpapper, Kuvert verkliga fotografier och kan

skilja sig något avseende
detaljer.
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