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Kompakt och snabb svartvit skrivare

SP 201N är en svartvit laserskrivare för A4 som ökar produktiviteten på mindre kontor eller
hemmamiljöer. Den är snabb, effektiv och ger den kostnadseffektivitet en laserskrivare bidrar
med. Den är tystgående och kompakt viket gör att den kan placeras direkt på skrivbordet.
Nätverksklar, snabb uppvärmning och en utskriftshastighet på 22 sidor per minut. Med SP
201N förser Nashuatec ditt kontor med en enkel svartvit laserskrivare.

Enkel drift
Den användarvänliga kontrollpanelen visar tydliga instruktioner som är
enkla att förstå och följa. Med åtkomst till allt framifrån går det snabbare
att fylla på papper, toner och utföra underhåll.

Snabb och produktiv
Med en snabb uppvärmningstid på max 25 sekunder och
utskriftshastighet på 22 sidor per minut höjer den här skrivaren kontorets
produktivitet. Papperskassetten rymmer 150 ark. Manuell duplex ökar
produktiviteten och spar papper.

Extremt pålitlig
Den här skrivaren har hållbara delar och en pålitlig design. Den hjälper
dig med dina utskrifter i många år framöver.



Den ideala svartvita skrivaren för mindre
kontor och hemmamiljöer

Ekonomiska utskrifter
Allt-i-ett-kassetten som varar länge minskar driftskostnaderna. Det gör
den här enheten till en prisvärd investering för priskänsliga mindre kontor.

Kompakt och tystgående
Den kompakta designen betyder att SP 201N inte kräver mycket
utrymme och den tystgående driften gör att den kan placeras direkt på
skrivbordet.

Nätverksklar
Det inbyggda nätverkskortet, som är standard, gör att du kan njuta av en
enkel nätverksintegration.

Miljöansvar
Vi på Nashuatec hjälper dig att värna om miljön. SP 201N har funktioner
för miljöansvar som snabb uppvärmning och lägre tonerförbrukning.



SP 201N
TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Teknik: Laser
Uppvärmningstid: 25 sekunder
Första sidan: 10 sekunder
Utskriftshastighet: 22 sidor/minut
Processor: PA-20: 66 MHz
Minne: Standard: 32 MB
Mått (B x D x H): 402 x 360 x 165 mm
Vikt: 6,8 kg
Strömförsörjning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Toppvolym (duty): 20 000 sidor i månaden
Duplex: Manuell

SKRIVARE

Skrivarspråk: Standard: DDST (GDI)
Upplösning: Max (1 200 x 600 dpi)
Gränssnitt: Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX
Nätverksprotokoll: TCP/IP
Windows®-miljöer: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat: Standardkassett(er): A4, A5, A6, B5, B6
Sidoinmatningsfack: A4, A5, A6, B5, B6

Papperskapacitet: Max: 151 ark
Papperskapacitet (utmatning): Max: 50 ark
Pappersvikt: Standardkassett(er): 60 - 105 g/m²

Sidoinmatningsfack: 60 - 105 g/m²
Mediakapacitet: Normalt papper, Tjockt papper,

Återvunnet papper, Tunt papper

MILJÖ

Effektförbrukning: Max: 400 W
I klar läge: 55 W
Viloläge: 5 W

PROGRAMVAROR

Standard: Web Status Monitor

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Kapacitet för allt-i-ett-kassett (låg
förbrukning):

Svart: 1 500 sidor

Kapacitet för allt-i-ett-kassett (hög
förbrukning):

Svart: 2 600 sidor

Förbrukningsvaror enligt: ISO/IEC 19752.
Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om
modellers tillgänglighet, tillval och programvaror.

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad
Alla märkes- och/eller
produktnamn är registrerade
varumärken och tillhör
respektive ägare.
Specifikationer och utseende
kan ändras utan föregående
meddelande. Färgen på den
verkliga produkten kan skilja
sig från den som visas i
denna broschyr. Bilderna i
den här broschyren är inte
verkliga fotografier och kan
skilja sig något avseende
detaljer.
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