
Snabb och ekonomisk
multifunktionslösning



Snabb, mångsidig och högproduktiv - allt i ett

När du behöver en snabb kontorslösning som höjer din produktivitet, är MP 171/MP 201F/MP 201SPF rätt

maskin för dig. Den uppfyller dina önskemål med effektiva funktioner för kopiering, skanning, utskrift och

fax. Du sparar tid med kort uppvärmningstid och utskriftshastigheter på upp till 20 sidor i minuten. Skydda

värdefull information med tillvalet hårddisk inklusive enhet för kryptering av hårddisk och säkerhetsenhet

för dataöverskrivning. Du anpassar MP 201SPF efter dina egna behov med vårt Software Development Kit.

Dessutom kan de kompletteras med våra avancerade lösningar för arbetsflöden, designade att optimera

din dokumenthantering.

Snabba utskrifter med upp till 20 sidor i minuten

Kostnadseffektiv och utrymmessnål multifunktion (MP 201SPF)

Produktiv och miljöanpassad teknik sparar energi

Kompatibel med avancerade arbetsflödeslösningar (MP 201SPF)

Utökad datasäkerhet (MP 201SPF)

Mervärde för arbetsgrupper
EFFEKTIVARE ARBETSGRUPPER

MP 171/MP 201F/MP 201SPF är gjord för krävande kontorsmiljöer. De har en kort uppvärmningstid, du

får första utskriften efter max 7,5 sekunder och utmatning på upp till 20 sidor i minuten.

Multifunktionsenheterna är utrustade med delar som har lång livslängd - en garanti för maximal driftstid.

Du får en snabb och pålitlig genomloppstid som kommer spara tid och öka arbetsgruppers produktivitet.

FLER FUNKTIONER PÅ MINDRE YTA

Välj att ha alla funktioner som du behöver i en kompakt enhet. I våra utrymmessnåla

multifunktionsenheter får avancerade kopierings-, utskrifts-, skannings- och faxfunktioner plats på liten

yta. Det är en stor fördel när utrymmet är begränsat och låter dig använda många funktioner även om

du har ett litet kontor.

ANPASSA DITT ARBETE (MP 201SPF)

Ge dina arbetsgrupper friheten att jobba på det sätt som de vill. Funktionerna på MP 201SPF är

anpassningsbara: Du skapar inbäddade applikationer med Software Development Kit. Den här

sofistikerade multifunktionsenheten är även kompatibel med programvaror som GlobalScan NX, som

hjälper dig att effektivisera ditt arbete och förenklar infångning och distribution av dina dokument.

GARANTERAR HÖG SÄKERHET (MP 201SPF)

Säkerhetsfunktionerna hos våra multifunktionsenheter inkluderar nätverksautentisering och filtrering av

IP-adresser för att säkra din information. Då har du garanti för att distribution, utskrift och digital

informationsdelning hålls konfidentiell. Tillvalet hårddiskkryptering krypterar data samtidigt som den

lagras på hårddisken. Med hårddisken tillkommer även säkerhetsenhet för dataöverskrivning som

skyddar mot felaktig användning av maskinen samt informationsläckage.



SKAPA PROFESSIONELLA DOKUMENT (MP 201SPF)

Väck uppmärksamhet. Du skapar skarpa och professionella dokument med hjälp av äkta PostScript 3 -

kostnadseffektivt och internt. Med MP 201SPF kan du skanna i färg och använda en stor mängd olika

media. Så du kan lägga in i stort sett vilken bild som helst i dina rapporter, nyhetsbrev och brev. Sedan

kan du skriva ut det färdiga dokumentet på vald papperstyp och tjocklek.

TÄNK GRÖNT - TÄNK KOSTNADSMEDVETET

De här energieffektiva multifunktionsprodukterna är både bra för affärerna och är snälla mot miljön. Du

skriver ut dubbelsidigt med den standardinställda duplexfunktionen och som sparar papper och energi

utan att tumma på produktiviteten. Vår unika och energisnåla tonerproduktion hjälper oss att minska vårt

koldioxitavtryck. Det betyder att du förbrukar mindre energi när du använder maskinen, vilket sänker din

totala ägandekostnad och höjer miljöanpassningen.

AVANCERAD SKANNER OCH FAX (MP 201SPF)

MP 201SPF är ett genombrott för infångst och distribution av dokument. Den skannar direkt till både e-

post, nätverksmappar och USB-minnen. Dessutom har du modern Super G3-fax, internet-/IP-fax och

centraliserad LAN-fax för dina nätverksanvändare. Det är en avancerad paketlösning som sparar tid, ser

till att du kommunicerar säkert och samtidigt ökar din produktivitet rejält.

LÄTT ATT ANVÄNDA (MP 201SPF)

Vår funktionsspäckade multifunktionsenhet är både enkel att installera och använda. Den smälter in i ditt

nätverk och förenklar dagliga rutiner. Den inbyggda GW-controllern bearbetar dina dokument och

preparerar dem för utskrift. Med vår internetbaserade supportlösning @Remote har du avbrottsfri

hantering och övervakning av enheten. Alla funktioner är lättillgängliga via en tydlig 4-raders kontrollpanel.

Maskinen fullständig åtkomst från framsidan, vilket spar tid vid underhåll.
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För ytterligare information,
kontakta

KOPIATOR

Kopieringsprocess: Laserstråleskanning och elektrofotografisk
utskrift

Kopieringshastighet: 17/20/20 kopior per minut
Upplösning: 600 dpi
Antalsväljare: Max 99
Uppvärmningstid: Max 10/30/30 sekunder
Första sidan: Max 7,5 sekunder
Zoom: 50 - 200% (i steg om 1%)
Minne: Standard: 16/256/640 MB

Max: MP 201SPF: 640 MB + 80 GB hårddisk
Papperskapacitet: Standard: 1 x 250 arks papperskassetter

Sidoinmatningsfack för 100 ark1

Max: 1 350 ark
Papperskapacitet (utmatning): 250 ark
Pappersformat: Standardpapperskassett: A5 - A4

Tillvalskassett(er)
Sidoinmatningsfack: A62  - A4
Duplex: A5 - A4

Pappersvikt: Papperskassetter: 60 - 90 g/m²
Tillvalskassett(er): 60 - 90 g/m²
Sidoinmatningsfack: 60 - 157 g/m²
Duplex: 64 - 90 g/m²

Duplexutskrift: Standard
Mått (B x D x H): 485 x 450 x 481 mm
Vikt: Max 29 kg (inkl. ARDF)
Strömförsörjning: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Effektförbrukning: Max: 900 kW

SKRIVARE (MP 201SPF)

Processor: RM5231 400MHz
Utskriftshastighet: 20 utskrifter per minut
Skrivarspråk: Standard: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™
Gränssnitt: Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

USB2.0
Tillval: IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE
802.11a/b/g, WPA-stöd), Gigabit Ethernet

Minne: 640 MB + 80 GB hårddisk (tillval)
Nätverksprotokoll: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX. Appletalk, SMB
Operativsystem: Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server

2008, Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic),
Macintosh X v10.1 or later (native mode),
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/
11iv2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/
Enterprise, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3,
Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6,0/6.5

SKANNER (MP 201SPF)

Avläsningshastighet: Fullfärg: Max 10 original per minut
Svartvitt: Max 22 original per minut

Upplösning: Max 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi)
Originalformat: A5 - A4
Utskriftsformat: TIFF, PDF, JPEG
Medföljande drivrutiner: Network TWAIN
Skanna till e-post: SMTP, TCP/IP (IPv4)
Mottagaradresser: Max 100 per jobb
Lagrade mottagaradresser: Max 150
Adressbok: Via LDAP eller lokalt
Skanna till mapp: Via SMB-, FTP- eller NCP-protokoll
Mottagare: Max 32 mappar per jobb

PROGRAMVARA (MP 201SPF)

Web Image Monitor
SmartDeviceMonitor™
DeskTopBinder™ Lite
Web SmartDeviceMonitor™

FAX (MP 201F/MP 201SPF)

Anslutning: PSTN, PBX
Kompatibilitet: ITU-T (CCITT) G3
Modemhastighet: Max 33,6 Kbps
Upplösning: 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (endast

överföring)
Komprimeringsmetod: MH, MR, MMR, JBIG
Skanningshastighet: 2 sekunder
Minneskapacitet: Standard: 4 MB
Minnesbackup: Ja (12 timmar)

ÖVRIGA TILLVAL

Endast MP 171: Originallock, Autoreverserande
dokumentmatare (ARDF)

MP 171/MP 201F/MP 201SPF: 1 papperskassett för 500 ark (max 2
tillvalskassetter kan installeras), Extra
handtag (endast för standardkassett),
Gränssnittsenhet för räkneverk

Endast MP 201SPF: 80 GB hårddisk, Trådlöst LAN, IEEE 1284,
Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, HDD-
krypteringsenhet, VM-kort, Skanna till SD/
USB, Gigabit Ethernet, Professionella
programvarulösningar, Port för
fjärrkommunikation BN1

1 Sidoinmatningsfack och duplexenhet fungerar inte tillsammans.
2 Manuell inmating.

Nashuatec har konstruerat produkterna för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY
STAR för energieffektivitet.

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


