
Snabb och kostnadseffektiv



Öka effektiviteten på ert kontor

Skrivaren är en central enhet på ett kontor. Dess uppgifter varierar: Dokument ska skrivas ut, kopieras,

skannas eller/och faxas. SP 3400SF/SP 3410SF tar snabbt och effektivt hand om allt det här och mer därtill,

nätverksklar vid leverans. Optimera ditt arbetsflöde med papperslös faxning och funktionerna; skanna till

e-post, mapp och FTP. Denna lilla maskin rymmer alla funktioner du behöver.

Hög hastighet: 28 sidor per minut.

Kompakt design

Avancerade funktioner.

Duplex som standard.

Färgskanning som standard.

Dra nytta av fördelarna
KOSTNADSEFFEKTIV

Dokumentproduktion kostar - även på ett litet kontor. Med SP 3400SF/SP 3410SF blir kostnaden låg.

Genom att använda en multifunktionsmaskin håller du kostnaderna nere, duplex som standard och ett

effektivt energisparläge hjälper också till. Spara papper genom att använda enhetens skanna till-funktioner

och verktyget för PC-fax.

TIDSBESPARANDE

SP 3400SF och SP 3410SF låter dig inte vänta. De värmer upp på mindre än trettio sekunder. En skarp

första utskrift levereras på max åtta sekunder.

UTRYMMESSNÅL

SP 3400SF och SP 3410SF är skrivare, kopiator, skanner och fax allt-i-ett. Placera en på ditt skrivbord

för lätt tillgänglighet till alla dess funktioner. Dess kompakta design och tysta drift gör dem till diskreta

men pålitliga medhjälpare.



VÄLJ EFFEKTIVITET

Höj tempot på kontoret:

Kopiera och skriv ut 28 sidor per minut.

Skicka ett fax på 8 sekunder

Skanna en sida i färg på mindre än 10 sekunder.

Njut av smarta distributionslösningar.

ANVÄNDARVÄNLIGT

Byta toner eller justera pappersinställningar? Alla åtgärder kan utföras från maskinens front. Fixa två

underhållsuppgifter på en och samma gång: våra allt-i ett-enheter inkluderar även trumman. Med detta

enkla system behöver du inte ringa efter service. SP 3400SF/SP 3410SF fungerar oavbrutet och utan

driftstopp.

VÄLJ SÄKERHET

Undvik obehörig användning av ditt dokumentsystem. Ställ in SP 3400SF/SP 3410SF att fråga efter ett

användar-ID. Autentiseringsfunktionen gäller för kopiering, skanning och faxning. Utskriftsjobb kan

skyddas via läget för säker utskrift. Maskinen skriver bara ut dokumentet om ett lösenord anges på

kontrollpanelen.

ETT GRÖNT ALTERNATIV

Nashuatec-produkter är utformade att vara miljövänliga genom hela sin livscykel. Våra energisnåla

produktionsmetoder för toner är unika. Tekniken för snabb uppvärmning resulterar i en optimerad

användning av energisparläget. SP 3400SF/SP 3410SFs energiförbrukning är låg och de har en ren och

tystgående drift. För ett extra hållbart företagande är SP 3410SF utrustad med automatisk duplex som

standard.
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SKRIVARE

Utskriftshastighet: 28 sidor per minut
Första utskriften: Max 8 sekunder
Skrivarspråk: PCL6, PostScript® 3™-emulering
Upplösning: 1 200 x 600 dpi (motsvarande), 600 x 600 dpi
Gränssnitt: Ethernet 10 base-T/100 base-TX

USB 2.0
Minne: 128 MB
Nätverksprotokoll: TCP/IP, IPP
Operativsystem som stöds: Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6

KOPIATOR

Kopieringsprocess: Svepande laserstrålar och elektrofotografisk
tryckprocess
Enkomponentstoner

Kopieringshastighet: 28 kopior per minut
Upplösning: 600 x 600 dpi
Antalsväljare: Max 99
Uppvärmningstid: Max 30 sekunder
Första kopian: 11 sekunder från ADF, 12 sekunder från

originalglas
Zoom: 25 - 400% (i steg om 1 %)
Minne: 128 MB
Papperskapacitet: Standard: 1 kassett för 250 ark

Sidoinmatningsfack för 50 ark
Max:: 550 ark

Automatisk dokumentmatare: 35 ark
Papperskapacitet (utmatning): Max 125 ark
Pappersformat: Papperskassetter: A6 - A4

Sidoinmatningsfack: A6 - A4
Tillvalskassett: A5 - A4

Pappersvikt: Papperskassetter: 52 - 162 g/m²
Sidoinmatningsfack: 52 - 162 g/m²
Tillvalskassett: 60 - 105 g/m²
Duplexkassett: 60 - 105 g/m²

Dubbelsidig utskrift (duplex): Manuell/automatisk
Mått (B x D x H): 420 x 397 x 442 mm
Vikt: Max 18 kg1

Strömförsörjning: 220-240 V, 50-60 Hz
Effektförbrukning: Max:: Max 895 W

Energisparläge: Max 10 W
Snabbläge (10 sekunder): 70 W

SKANNER

Skanningslägen: Svartvitt, gråskala, fullfärg
Upplösning: Skanner: Upp till 1 200 x 1 200 dpi (optisk)

Drivrutin: Upp till 19 200 x 19 200 dpi
(interpolerad)

Originalformat: A4
Medföljande drivrutiner: WIA, TWAIN, Skannerverktyg (PageManager)

FAX

Anslutning: PSTN, PBX
Kompatibilitet: ITU, G3
Modemhastighet: Max:: 33,6 Kbps
Upplösning: Standard/fin: 200 x 100 - 200 dpi
Kompressionsmetod: MH, MR, MMR
Skanningshastighet: Max 5 sekunder
Minneskapacitet: Standard: 100 sidor
Minnesbackup: Ja (1 timma)

PROGRAM

PageManager
Verktyg för PC-fax

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Toner: Svart: kapacitet för 2 500 eller 5 000 sidor

ÖVRIGA TILLVAL

1 kassett för 250 ark

1 Inklusive kassett och förbrukningsartiklar.

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


