
SP 4100NL 

Prisvärd prestandautskrift för arbetsgrupper



Kvalitet och nytänkande

Nashuatec investerar kontinuerligt i forskning och utveckling, vilket gör att vi 
går i bräschen för nytänkande. Få företag har vunnit det uppskattade priset 
Deming Award för kvalitetskontroll. Nashuatec är den enda tillverkaren av 
kontorsutrustning som har vunnit det två gånger. Vi strävar efter kvalitet i 
allt vi gör. Det visar sig tydligt i produkter som SP 4100NL. Dess rena och 
tysta drift bidrar till en behaglig arbetsmiljö och den låga strömförbrukningen 
hjälper till att skona miljön. 

Kraftpaket för svartvita utskrifter

Snabb, driftsäker och prisvärd

SP 4100NL är ett självklart val för alla med behov av kvalitetsutskrifter i svartvitt. Oavsett 
hur utskriftsbehoven ser ut klarar den här maskinen av dem snabbt. Den skriver ut upp 
till 100 000 sidor i månaden i en hastighet av upp till 31 sidor per minut. Skrivaren är 
utrustad med en 400 MHz-processor och klarar enkelt alla tunga arbetsbelastningar. 
SP 4100NL är en produktiv nätverksskrivare som är driftsäker, har överlägsen 
pappershantering och låga ägandekostnader. Den är idealisk för mindre företag och 
arbetsgrupper i större företag. 

Enkel användning

SP 4100NL är extremt lätt att använda och underhålla. När ett 
tillval installeras upptäcks detta automatiskt av skrivardrivrutinen. 
Fjärrövervakningsfunktionen visar kontinuerligt maskinens status på 
alla användares datorer. För att förenkla användningen har Nashuatec 
tagit fram en skrivardrivrutin med ett unikt gränssnitt, RPCS™, som 
enkelt ger utskrifter med ett enda klick. Kundspecifi ka inställningar 
kan sparas under särskilda ikoner och behöver endast väljas en gång. 

• Enkel användning 

• Unik utskrift med ett enda klick

• Skräddarsydda pappersinställningar

• 31 sidor per minut

• Upp till 100 000 sidor per månad

• Låg total ägandekostnad



Valuta för pengarna med pålitligt namn

SP 4100NL är utformad för att ge kunden verklig valuta för pengarna. Skrivaren 
har funktioner som man förväntar sig av exklusiva maskiner − till en bråkdel 
av priset. Med energisparläget är det enkelt att minimera strömförbrukningen 
till max 6,5 W, vilket sänker de totala ägandekostnaderna. Dessutom är 
Nashuatecs skrivare byggda för att hålla. Som en ledande global tillverkare av 
kontorslösningar garanterar Nashuatec mycket hög kvalitet på sina Afi cio™-
produkter och erbjuder samtidigt alla fördelar med branschens mest utbredda 
servicenätverk. 

Exceptionell hantering av utskriftsmedia

SP 4100NL kan skriva ut på en mängd olika media. Standard- och tillvalskassetterna 
klarar olika pappersformat upp till A4 med vikter på upp till 130 g/m2. Via 
sidoinmatningsfacket kan utskrifter göras på media med en vikt på upp till 
162 g/m2. Tack vare en intelligent pappersbana sker alla utskrifter snabbt och 
driftssäkert och en särskild kuvertfunktion gör det enkelt att skriva ut kuvert. 
Automatisk dubbelsidig utskrift fi nns som tillval. 

• Stort antal utskriftsmedia

• Intelligent pappersbana

• Särskild kuvertfunktion

• Funktioner som ger valuta 
för pengarna

• Konkurrenskraftigt pris

• Sänkta driftkostnader

Minimera strömförbrukningen: 
max 6,5 W i energisparläge.



SP 4100NL 

www.nashuatec.com

ALLMÄNT

Teknik:   Laserteknik, elektrofotografi sk utskrift och 
  tvåkomponentstoner

Kontinuerlig utskriftshastighet:  
  31 sidor per minut

Återhämtningstid:  Max 12 sekunder

Första utskriften:  Max 6,9 sekunder

Mått (B x D x H):  388 x 450 x 345 mm

Vikt:   15,5 kg

Strömförsörjning:  220−240 V, 50/60 Hz

Strömförbrukning:  Max:  970 W (huvudenhet)
  990 W (med alla tillval)
  Energisparläge:  Max. 6,5 W (huvudenhet)
  Max 12,5 W (med alla tillval)

Månadsvolym:  100 000 sidor 

KONTROLLER

Processor:  RM5231 400 MHz

Skrivarspråk/upplösning:  PCL5e:  600 x 600 dpi
 PCL6:  1 200 x 600 dpi
 RPCS™, Adobe® PostScript® 3™:  1 200 x 600 dpi

Minne: Standard:  192 MB
 Max.:  384 MB

Drivrutiner:  PCL5e, PCL6, RPCS™:  Windows® 
2000/XP/Server 2003

 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 
2000/XP/Server 2003

  Macintosh 8.6 eller senare (OS X Classic)
  Macintosh X v10.1 eller senare (native)

Fonter:  PCL:  35 intellifonter
  10 true type-fonter
  1 bitmapfont (31 fonter kan laddas ner)
 Adobe® PostScript® 3™:  136 Adobe® typ 1-fonter
 Tillval:  OCR
  Streckkod

ANSLUTNINGAR

Nätverksprotokoll:  TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Operativsystem:  Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003
 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
 HP-UX 10.x/11.x/11iv2
 SCO OpenServer 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 8.6−9.2.x (OS X Classic)
 Macintosh X v10.1 eller senare (native)
 IBM® System i5™ HPT
 SAP® R/3® 3.x eller senare
 NDPS Gateway
 AS/400® med OS/400 Host Print Transform

Gränssnitt:  Standard:  Ethernet 10 base-T/100 base-TX
  USB 2.0
  Dubbelriktad IEEE 1284
 Tillval:  Trådlöst LAN (IEEE 802.11b)
  USB Host I/F
  Gigabit Ethernet

Övrig funktion:  PDF-direktutskrift

PROGRAMLÖSNINGAR

Standard:  DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ 
 for Admin/Client, Web Image Monitor, 
 Printer utility for Mac, Font Manager 2000

Tillval:  Dokumenthanteringsfunktioner och 
 professionella programlösningar, 
 @Remote Service, IPDS/SCS-utskrift, 
 Web SmartDeviceMonitor™ 2

PAPPERSHANTERING

Papperskapacitet: Standard:  Papperskassett för 500 ark
  Sidoinmatningsfack för 100 ark
 Max: 1 600 ark 

Papperskapacitet (utmatning):  250 ark, vända nedåt

Pappersformat: Papperskassetter:  A4−A5
 Sidoinmatningsfack:  A4–A6

Pappersvikt: Papperskassetter:  60−130 g/m2

 Sidoinmatningsfack:  60−162 g/m2

 Duplexkassett:  64−105 g/m2

Utskriftsmedia: Vanligt papper, tjockt papper, återvunnet papper, 
 OH-fi lm, kuvert

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Allt-i-ett-kassett: Svart:  7 500 ark1

SP 4100NL levereras med ett startpaket för 3 000 ark1 

TILLVAL

Internt:  40 GB hårddisk
 128/256 MB SDRAM DIMM
 trådlöst LAN (IEEE 802.11b)
 Gigabit Ethernet
 säkerhetsenhet för dataöverskrivning
 VM-kort
 datalagringskort
Externt:  Papperskassett för 500 ark2

 Kuvertmatare (60 kuvert)
 Duplexenhet

1 Uppgiven kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752.
2 Max. 2 papperskassetter kan anslutas till huvudenheten.

Vi hänvisar till den lokala Nashuatec-återförsäljaren för information om modeller, 
tillvalsutrustning och program.

ISO9001: 2000-certifi erad
ISO14001-certifi erad

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.

Specifi kationer 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 fotografi er 
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.

TEKNISK SPECIFIKATION
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