
En prisvärd och mångsidig
laserskrivare för svartvitt



Snabb, kompakt och funktionell

Smart och snabb, SP 3500N/SP 3510DN passar många mindre kontor. Dessa A4-laserskrivare för

svartvitt klarar alla vardagliga utskriftskrav och de kan placeras direkt på skrivbordet. De är enkla att

använda och underhålla och levereras nätverksklara som standard. Dessutom har de ett väldigt bra pris.

Produktiv: 28 sidor per minut

LCD-display för enkel användning

Nätverka med enkel nätverkshantering som standard

Flexibel utskriftsfunktion

Snygg tvåfärgad design

Enkelt och effektivt
NASHUATEC: DIN SKRIVARPARTNER

Nashuatec är en välkänd kvalitetstillverkare av innovativa, funktionella och kostnadseffektiva MFP:s.

Nashuatec har använt sin erfarenhet och expertis inom multifunktion för att utveckla och utöka sitt

sortiment av kontorsskrivare för både färg och svartvitt. Nu finns många av Nashuatecs

multifunktionella fördelar tillgängligt i Nashuatecs utbud av kontorsskrivare. SP 3500N/SP 3510DN

laserskrivare för svartvit A4-produktion har mycket att erbjuda ditt företag och dina behov och

utmaningar.

MYCKET PRODUKTIV

Uppvärmning: max 20 sekunder

Första sidan: 8 sekunder

Kontinuerlig utskrift: 28 sid/minut

Max papperskapacitet: 550 ark

Duplexutskrift (SP 3510DN)

ANVÄNDARVÄNLIG

Som alla andra Nashuatec-produkter är SP 3500N/SP 3510DN väldigt enkla att använda – mycket tack

vara en tydlig LCD-användarpanel. De är också lätta att underhålla. Allt-i-ett-tonerkassetten är enkel att

byta. Skulle ett pappersstopp inträffa kan du lätt ta bort det från maskinens framsida. Det är också

enkelt att ändra skrivarens status via Web Image Monitor och Smart Organizing Monitor.



ENKEL ANSLUTNING

SP 3500N/SP 3510DN lämpar sig bra för delad användning. Med standard USB 2.0 och Ethernet 10 base-

T/100 base-TX passar de direkt in i ditt existerande nätverk. Du kan skicka dina jobb till den mest

lämpade nätverksanslutna maskinen. På så sätt kan du nyttja dina olika utskriftssystem maximalt.

MÅNGSIDIG UTSKRIFTSFUNKTION

Hanterar olika pappersformat som A4, A5, A6, B5, B6, Letter och Executive

Använd normalt eller återvunnet papper på upp till 162 g/m2

Skriv ut på kuvert eller OH-film

Spara tid genom att sortera dina utskrifter automatiskt

Skydda konfidentiella dokument med vattenstämpel

MILJÖANPASSAD

Nashuatec hjälper dig att minska din miljöpåverkan och sänka dina kostnader. SP 3500N/SP 3510DN

har funktioner som är både miljöanpassade och kostnadsbesparande som t.ex. snabb uppvärmning,

extra kostnadsbesparande viloläge, ökad tonerlivslängd, duplexutskrift (SP 3510DN), energisparläge

och låg energiförbrukning generellt. Dessutom följer Nashuatecs produkter Energy star-kraven.

Energisnåla produkter innebär att mindre C02 produceras för att ge den energi som behövs för drift av

Nashuatecs enheter.



ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive
ägare. Specifikationer 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 fotografier och smärre skillnader avseende
detaljer kan förekomma.

Copyright © 2012 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.

www.nashuatec.com

För ytterligare information,
kontakta

ALLMÄNT

Uppvärmningstid: 20 sekunder
Första utskrift: 8 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet: 28 sidor per minut
Minne: Standard: 64 MB
Mått (B x D x H): 370 x 392 x 262 mm
Vikt: 11,6/12,5 kg
Strömförsörjning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Toppvolym (duty): 35 000 sidor per månad

SKRIVARE

Utskriftsprocess: Avläsning med laserteknik, elektrofotografisk
utskrift

Skrivarspråk: Standard: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™-
emulering

Upplösning: Max: 1 200 x 1 200 dpi
Fonter: PCL: Truetype: 80-fonter

PS3: Truetype: 80-fonter
Gränssnitt: Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100

base-TX
Nätverksprotokoll: TCP/IP, IPP
Windows®-miljöer: Windows® XP

Windows® Vista
Windows® 7
Windows® Server 2003
Windows® Server 2008

Mac-operativsystemmiljöer: Macintosh OS X v10.4 eller senare

PAPPERSHANTERING

Rekommenderad pappersstorlek: Standardpapperskassett(er): A4, A5, A6,
Tillvalskassett(er): A4, A5,
Sidoinmatningsfack: A4, A5, A6

Papperskapacitet: Standard: 250 ark
Max: 550 ark
Sidoinmatningsfack: 50 ark

Papperskapacitet (utmatning): Max: 125 ark
Pappersvikt: Standardpapperskassetter: 52 - 162 g/m²

Tillvalskassetter: 60 - 105 g/m²
Sidoinmatningsfack: 52 - 162 g/m²
Duplex: 60 - 105 g/m²

Mediekapacitet: Standardpapperskassetter: Normalt papper,
Återvunnet papper, Tillvalskassetter: Normalt
papper, Återvunnet papper,
Sidoinmatningsfack: Normalt papper,
Återvunnet papper, Kuvert

MILJÖ

Effektförbrukning: Max: 880 W
Energispartimer: 5 W

TILLVAL

1 kassetter för 250 ark vardera

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

All-in-one tonerkapacitet: Svart: 2500/6400
Startkit: Svart: 1 500 ark

ISO/IEC19752 is used to measure the above toner yield.

PCL5e-drivrutiner medföljer ej (controllern kan ta emot PCL5e-kommando från
värd).

Tonerpatroner för både låg och hög kapacitet finns tillgängliga (för 2 500 eller 5
000 sidor).

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


