
Kompakt och snabb svartvit
skrivare



Problemfri skrivbordslösning

SP 3400N/SP 3410DN är liten och snabb och passar på mindre kontor och arbetsplatser. De erbjuder allt

du behöver för en normal dokumentproduktion. De levereras nätverksklara och de här svartvita

laserskrivarna är enkla att använda och lätta att underhålla. Du får Nashuatec-kvalitet till en låg total

ägandekostnad.

Produktiv: 28 sidor per minut

Användarvänlig

Nätverksanslutning som standard

Duplexutskrift som standard (SP 3410DN)

Flexibel utskriftsfunktio

Ett litet kraftpaket
PRODUKTIVITET

Skriv ut dina dokument på nolltid med SP 3400N/SP 3410DN. Skrivarna värmer upp på mindre än 20

sekunder och 8 sekunder därefter ligger den första utskriften på ditt skrivbord. Utskriftshastigheten är

28 sidor per minut.

ANVÄNDARVÄNLIG DRIFT

Som alla Nashuatec-produkter är SP 3400N/SP 3410DN okomplicerade att använda och ett snabbt och

enkelt underhåll garanteras. Med en enda lättbytt skrivarpatron byter du trumma och toner på samma

gång. Om pappersstopp skulle inträffa är det lätt rensat från den helt öppningsbara fronten.

ENKEL ANSLUTNING

Våra enheter är anpassade för delad användning. Med en USB 2.0-port och 10 base-T/100 base-TX-

ethernet som standard ansluter du SP 3400N/SP 3410DN direkt till ditt nuvarande nätverk. Du kan skicka

varje jobb till den mest lämpliga maskinen. På så vis får du ut så mycket som möjligt av dina

utskriftssystem.



FLEXIBEL UTSKRIFTSFUNKTION

Skriv ut på kuvert

Spara tid genom att sortera dina utskrifter automatiskt

Skydda konfidentiella dokument med vattenstämpel

PÅLITLIGA MASKINER

SP 3400N/SP 3410DN är konstruerade för att hålla och de sviker inte. Den höga toppvolymen gör att de

ständigt står till ditt förfogande. Nashuatec garanterar kvalitet på sina produkter. Låt vår erfarenhet och

vår kunskap hjälpa dig att optimera dina affärsprocesser.

VI TÄNKER GRÖNT - GÖR DU?

Nashuatecs enheter värnar om miljön samtidigt som de är kostnadseffektiva utskriftsenheter med kort

uppvärmningstid som gör att energibesparingsläget kan användas optimalt. SP 3410DN:s

pappersbesparande duplexfunktion minskar energikostnaderna ytterligare. Det som är bra för miljön är

också bra för dig.
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ALLMÄNT

Teknik: Svepande laserstrålar och elektrofotografisk
tryckprocess

Utskriftshastighet: 28 sidor per minut
Uppvärmningstid: Max 20 sekunder
Första utskriften: Max 8 sekunder
Mått (B x D x H): 370 x 392 x 262 mm
Vikt: Max 11,6/12,5 kg
Strömförsörjning: 220-240 V, 50-60 Hz
Effektförbrukning: Max: 880 W

Energisparläge: 5 W
Toppvolym: 20 000 sidor per månad

CONTROLLER

Processor: 295 MHz
Skrivarspråk: PCL5, PCL6, PostScript® 3™-emulering
Upplösning: 600 x 600 dpi, motsvarande 1,200 x 600 dpi
Minne: 64 MB
Drivrutiner: PCL6, PostScript® 3™
Fonter: 80 fonter

ANSLUTNINGAR

Nätverksprotokoll: TCP/IP, IPP
Operativsystem som stöds: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6

Gränssnitt: USB2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

PAPPERSHANTERING

Papperskapacitet: Standard: 1 papperskassett för 250 ark
Sidoinmatningsfack för 50 ark
Max: 550 ark

Papperskapacitet (utmatning): 125 ark med textsida ner
Pappersformat: Papperskassett: A6 - A4

Sidoinmatningsfack: A6 - A4
Tillvalskassett: A5 - A4

Pappersvikt: Papperskassett: 52 - 162 g/m²
Sidoinmatningsfack: 52 - 162 g/m²
Duplex- och tillvalskassett: 60 - 105 g/m²

Utskriftsmedia: Papperskassetter: Normalt papper,
återvunnet papper, special papper
Sidoinmatningsfack: Normalt papper,
återvunnet papper, special papper, kuvert

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Toner: Svart: 2 500/5 000 ark (normal/hög kapacitet)
SP 3400N/SP 3410DN levereras med en startpatron för 1 500 sidor.

ÖVRIGA TILLVAL

1 kassett för 250 ark

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


