
Hög produktivitet till ett bra pris



En pålitlig, funktionell och informationssäker
A4-skrivare
SP 4310N kan öka ditt kontors produktivitet markant då den skriver ut 36 sidor/minut. Den här

bordsskrivaren har ett överkomligt pris, en låg total ägandekostnad och små kontor och arbetsgrupper

kommer snabbt att se den som oumbärlig. Den levereras med extrafunktioner som IPDS-aktivering, äkta

Adobe® PostScript®, avancerade funktioner för informationssäkerhet som total överskrivning av

hårddisken, kryptering och utökad säker utskrift. Dess 4-raders LCD-display gör den enkel att använda,

samtidigt som låg energianvändning och dubbelsidig utskrift bidrar till ett lågt koldioxidutsläpp.

Snabb och produktiv: 36 sidor/minut

Kostnadseffektiv: låg total ägandekostnad

Hög funktionalitet: IPDS-aktivering och äkta Adobe® PostScript®

Inbyggd informationssäkerhet: HD-skydd och utökad säker utskriftsfunktion

Minimal miljöpåverkan: ECO Night-sensor

Sänkta kostnader och mindre miljöpåverkan
MYCKET PRODUKTIV

Med en utskriftshastighet på 36 sidor per minut klarar SP 4310N alla utskriftsjobb snabbt och effektivt.

Dess uppvärmningstid är väldigt kort, endast 19 sekunder, och den första utskriftssidan levereras på 6,9

sekunder. SP 4310N kan hantera olika pappertyper för att tillfredsställa alla behov. Den här skrivaren kan

från den vanliga kassetten skriva ut på papper som väger upp till 130 g/m² och från sidoinmatningsfacket

på papper på max 162 g/m² plus OH-film. Ett unikt kuvertläge säkerställer att kuvert skrivs ut enkelt och

utan veck.

LÅG TOTAL ÄGANDEKOSTNAD

SP 4310N har en låg total ägandekostnad genom ett lågt inköpspris, dryga förbrukningsvaror och minimal

energiförbrukning. Den typiska elkonsumtionen minskas med den innovativa ECO Night-sensorn. Den

stänger automatiskt av huvudströmmen till maskinen när ljusnivån i rummet sänks till en viss nivå. Du

kan ställa in sensorn så att den aktiveras mellan 5 och 120 minuter efter att det blivit mörkt. ECO Night-

sensorn känner av skillnader i både naturligt och konstgjort ljus.

BILDMÄSSIGT KOMPLEXA DOKUMENT

Skrivarens inbyggda IPDS-funktion gör det möjligt att skriva ut transaktionsdokument som bankutdrag

och fakturor, och du behöver inte köpa någon dedikerad IPDS-skrivare. En annan värdefull funktion är

att den skriver ut äkta Adobe® PostScript® 3. Det är viktigt i program där du behöver se exakt den font

och layout som du har angivet.



SÄKERHET

I kontorslandskap är säkerheten viktig. Funktioner som hårddisköverskrivning och kryptering ser till att

all information på hårddisken skyddas (som standard med HD-tillvalet). Med den säkra

utskriftsfunktionen kan användare lagra, hantera och skriva ut konfidentiella dokument på ett

informationssäkert sätt via användar-ID och lösenordsautentisering. Dessa lösningar hjälper dig att

skydda din organisations äganderätt till konfidentiella dokument.

ENKEL ATT ANVÄNDA OCH UNDERHÅLLA

Med en 10-siffrig knappsats och en intuitiv 4-raders LCD-användarpanel som klart och tydligt visar alla

funktioner kan det inte bli enklare att använda maskinen. Underhållet underlättas av e-postmeddelanden

som talar om när en åtgärds krävs. Enhetens användarvänlighet rundas av med en anslutning via standard

USB 2.0 och nätverksanslutning, en enkel drivrutinsinstallation och en fullt öppningsbar front som gör

det enkelt att byta tonerkassetter.

MILJÖANPASSAD

Vi på Nashuatec hjälper dig att minska din miljöpåverkan och sänka dina kostnader. SP 4310N har

miljöanpassade och kostnadsbesparande funktioner, t.ex. ECO Night-sensorn, låg energiförbrukning,

snabb duplex, kort uppvärmningstid och utökad livslängd på toner. I energisparläget förbrukar enheten

inte mer än 3,9 W. SP 4310N spar på papper, tid och energi samtidigt som den minskar pappersspill och

kostnader. Dessutom följer Nashuatecs produkter Energy star-kraven. Det betyder att mindre C02

produceras för att ge den energi som krävs för att driva Nashuatecs enheter.
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kontakta

ALLMÄNT

Teknik: Avläsning med laserteknik, elektrofotografisk
utskrift & framkallning med
tvåkomponentstoner

Kontinuerlig utskriftshastighet: 36 utskrifter per minut (SEF A4)
Uppvärmningstid: Max 19 sekunder
Första utskriften: ]
Mått (B x D x H): 388 x 450 x 345 mm
Vikt: Mindre än 15,5 kg
Strömförsörjning: 220−240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning: Max: 970 W (huvudenhet)

990 W (med alla tillval)
Energisparläge: Max 3,9 W (huvudenhet)

Toppvolym: 150 000 sidor/månad (duty)

CONTROLLER

Processor: 466 MHz
Skrivarspråk: Standard: PCL5e: 600 x 600 dpi

PostScript® 3™/PDF: 1 200 x 600 dpi
PCL6: 1 200 x 600 dpi
Tillval: IPDS: 600 x 600 dpi

Minne: Standard: 256 MB
Max: 512 MB

Fonter: PCL: 45 romerska fonter, 13 internationella
fonter, 10 truetype-fonter, 1 bitmap-font (31
nedladdningsbara fonter)
PostScript® 3™: 136 fonter
Tillval: OCR, streckkod, IPDS

ANSLUTNINGAR

Nätverksprotokoll: TCP/IP, Ipsec, AppleTalk, IPP
Operativsystem som stöds: Novell® Netware® v6.5 eller senare, HP-UX

10.x/11.x/11i v1/11i, RedHat® Linux 6.x/7.x/
8.x/9.x/Enterprise, Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS
X Classic), IBM® System i5™ HPT, NDPS
Gateway, Windows® 2000/XP/Vista/7/Server
2003/Server 2008, UNIX Sun® Solaris
2.6/7/8/9/10, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7,
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3,
Macintosh X v10.1 eller senare (native),
SAP® R/3®, AS/400® med OS/400 Host
Print Transform

Gränssnitt: Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB 2.0, USB-värd I/F
Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284, trådlöst LAN
(IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet

Övrig funktion: PDF direktutskrift

PROGRAMVAROR

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

Tillval: DeskTopBinder™ Professional, IPDS-/SCS-
utskrift, Web SmartDeviceMonitor™ 2

PAPPERSHANTERING

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

Papperskapacitet (utmatning): Standard: 250 ark med utskriftssidan ner
Pappersformat: A4 - A6
Pappersvikt: Papperskassetter: 60 - 130 g/m²

Sidoinmatningsfack: 60 - 162 g/m²
Duplex: 60 - 105 g/m²

Utskriftsmedia: Papperskassetter: Normalt papper, tjockt
papper, brevhuvud, etikettark, förtryckt
papper
Sidoinmatningsfack: Normalt papper, tjockt
papper, brevhuvud, etikettark, förtryckt
papper, OH-film, kuvert

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Allt-i-ett-kassett: Svart: 15 000 sidor1

SP 4310N levereras med ett startkit för 6 000 sidor.

ÖVRIGA TILLVAL

Interna tillval: 128/256 MB SDRAM DIMM, Trådlöst LAN
(IEEE 802.11a/g), VM-kort, Netware, 80 GB
Hårddisk (med säkerhetsenhet för
dataöverskrivning & HD-krypteringsenhet),
Dubbelriktad IEEE 1284, Gigabit Ethernet,
Kort för datalagring, IPDS-enhet typ 4210
(IBM värdutskrift PDL)

Externa tillval: 2 kassetter för 500 ark vardera, Duplexenhet,
Kuvertmatare (60 kuvert)

1 Deklarerat värde enligt ISO/IEC 19752.

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


