
Hög prestanda och enkel att
använda



Snabbhet, produktivitet och låg total
ägandekostnad
Våra skrivare är användarvänliga, miljövänliga och kostnadseffektiva, och uppfyller utskriftsbehovet för

upptagna kontor med en budget. Du tycker om imponerande utskriftshastighet, automatisk duplex, utmärkt

pappershantering och de senaste säkerhetsfunktionerna. För större arbetsgrupper kan våra utrymmessnåla

designer expandera från bordsmodeller till kraftpaket med fem kassetter som placeras på golvet. Fördelarna

omfattar:

Hög hastighet som maximerar din produktivitet

Enkel användning

Inbyggd datasäkerhet

Tidsbesparande installation

Lägre total ägandekostnad (TCO)

BLI MER PRODUKTIV

Den snabba processorn garanterar att våra skrivare startar snabbt. Det tar 7,5 sekunder tills första sidan

är utskriven och utskriften fortsätter sedan i en hastighet av 45/50 sidor per minut. Enkel

pappershantering sparar tid och hjälper till att göra kontorslivet enklare. Den imponerande

papperskapaciteten på 650 ark kan utökas till en maxkapacitet på 2850 för att förbättra kapaciteten

ytterligare.

SKAPA UTRYMME OCH MINSKA ANSTRÄNGNINGEN

Våra skrivare kan expandera från bordsmodell till högkapacitetsmodell som placeras på golvet för att

maximera värdefull arbetsyta på ett litet kontor. Installation och användning är enkel och lättförståelig.

Enheten känner automatiskt av pappersformat och kan hantera pappersvikter från 52g/m² upp till 220g/

m². De upplysta 4-raders LCD-skärmarna visar information tydligt, inklusive tonerstatus, för enkel

användning.

SKYDDA KONFIDENTIELL DATA

En komplett uppsättning säkerhetsverktyg, både standard och tillval, för att hålla din data säker. Förhöjd

säker utskrift förhindrar papperskopior från att skrivas ut innan en PIN-kod har angivits. Användning av

skrivaren kan även begränsas till godkända grupper eller individer. ID-kortslösningar och

kortautentiseringspaket håller din konfidentiella data säker. Dessutom kan vattenstämplar bäddas in i

utskriftsmedian för att förhindra obehörig kopiering.



RÄTT ANSLUTNINGAR

Båda våra enheter ansluts lätt till ditt nätverk med en enkel, tidsbesparande installation av drivrutin. Full

@Remote erbjuder fjärrsupport med driftsövervakning och diagnostisering i realtid för att öka

effektiviteten. Vår äkta IPDS™ effektiviserar flödet av utskriftsjobb för smidig dokumenthantering och

låga hanteringskostnader.

MINSKA DINA KOSTNADER

Våra skrivare är designade att minimera ägandekostnader. De är enkla att använda och underhålla, och

deras höga driftscykel gör att de står till din tjänst närhelst du behöver dem. Automatisk duplexutskrift

sparar papper. Du kan även styra utskriftsvolymen för att förhindra överanvändning samt spara på

kostnaderna.

SKYDDA MILJÖN

Hållbarhet är en viktig del av vårt arv, och rör varje del av vårt företag, från tillverkning till distribution,

affärsverksamhet till återvinning. Vi har ett starkt åtagande att maximera effektiviteten, och våra skrivare

är både Energy Star- och BAM-kompatibla. Duplexutskrift, kvothantering, AIO-toner och låg

energiförbrukning hjälper också till att spara energi och utgifter.
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För ytterligare information,
kontakta

ALLMÄNT

Teknik: Skanning med laserstråle & elektrofotografisk
utskrift, Allt-i-ett-tonerkassett

Kontinuerlig utskriftshastighet: 45/50 utskrifter per minut
Uppvärmningstid: Max 20/29 sekunder
Första utskriften: Max 7,5 sekunder
Mått (B x D x H): 411 x 435 x 400 mm
Vikt: Mindre än 23 kg
Strömförsörjning: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Effektförbrukning: Max: 1 400 W

Energisparläge: Max 5 W
Toppvolym (duty): 200 000 sidor/månad

CONTROLLER

Processor: 533 MHz
Skrivarspråk/upplösning: PCL5e/6, Adobe PostScript 3, PDF, IPDS

(tillval)
Upp till 1 200 x 600 dpi (1bit)

Minne: Standard: 256/768 MB
Max: 768 MB

Drivrutiner: PCL5e/6
PostScript3: Windows XP/Vista/7
Server 2003/2008
Mac OS 8.6 eller senare
Mac OSX
IPDS (äkta)

Fonter: PCL: 45 fonter + 13 internationalla fonter
PostScript3: 136 fonter
IPDS: 108 fonter (tillval)

ANSLUTNING

Nätverksprotokoll: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Apple Talk,
Bonjour

Operativsystem som stöds: Windows XP/ Vista/Server 2003/2008 (32 bit,
64 bit)/7, Macintosh OS (v 8.6 eller senare),
Novell Netware (v 6.5 eller senare), Unix (med
Ricoh Unix filter)

Gränssnitt: USB 2.0 (Typ A & B)
Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)

PROGRAMVAROR

Standard: DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for
Client, Font Manager 2000, Web Image
Monitor, Skrivarverktyg för Macintosh

Tillval: SmartDeviceMonitor™ for Admin (Accounting
Report Package), Remote Communication
Gate S Pro

PAPPERSHANTERING

Papperskapacitet: Standard: 1 x kassett för 550 ark
Sidoinmatningsfack för 100 ark
Max: 2 850 ark

Papperskapacitet (utmatning): 500 ark
Pappersformat: A6 - A4
Pappersvikt: Standardkassett: 52 - 220 g/m²

Sidoinmatningsfack: 52 - 220 g/m²
Duplex: 60 - 163 g/m²

Utskriftsmedia: Standardkassett/tillvalskassett: Normalt
papper, återvunnet papper, mellantjockt
papper, tjockt papper 1, tjockt papper 2, tjockt
papper 3, tunt papper, brevhuvud, etikettark,
förtryckt papper, specialpapper 1,
specialpapper 2, specialpapper 3, färgat
papper
Sidoinmatningsfack: Normalt papper,
mellantjockt papper, tjockt papper 1, tjockt
papper 2, tjockt papper 3, tunt papper,
brevhuvud, etikettark, specialpapper 1,
specialpapper 2, specialpapper 3, förtryckt
papper, färgat papper, återvunnet papper, OH-
film, kuvert

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Toner: Svart: 25 000 ark
SP 5200DN/SP 5210DN levereras med startkit.

TILLVAL

Interna tillval: 256 MB minne (SP 5200DN), 512 MB minne
(SP 5200DN), Hårddisk (SP 5200DN), VM
Card (SP 5200DN), Netware, IPDS-enhet,
Gigabit Ethernetkort, IEEE802.11a/g

Externa tillval: Papperskassett (TK1120), Papperskassett
(TK1130), Lågt maskinskåp, Mellanhögt
maskinskåp, Högt maskinskåp

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellers
tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.


