Nabiurkowa kolorowa drukarka i
urządzenie wielofunkyjne A4

Nashuatec
SP C252DN
Kolor
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Dupleks
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+

Kopiarka

Skaner

Sieć bezprzewodowa

Faks

SP C252DN

20 Kolor, mono
str./min.

SP C252SF

20 Kolor, mono

str./min.

Intensywne kolory i niski całkowity koszt posiadania
Drukarka SPC252DN i urządzenie wielofunkcyjne SPC252SF Nashuatec dostarczają wielu korzyści
w kolorowym drukowaniu. Wydajne i ekonomiczne, przeznaczone dla profesjonalistów i średnich
grup roboczych, łączące jakość koloru, niezawodność i niskie koszty utrzymania. Dzięki wysokiej
prędkości, pracy w duplexie i sieci bezprzewodowej modele DN są idealnym rozwiązaniem do druku.
Przy niewielkiej, dodatkowej inwestycji modele SF oferują kopiowanie, skanowanie i faksowanie. Oba
urządzenia umożliwiają bezprzewodowy wydruk z tabletów i smartfonów1.
•

Skrócony czas oczekiwania - wydruki kolorowe i mono z prędkością do 20 str./min.

•

Maksymalne udogodnienie - wydruk pierwszej strony już w 14 sekund

•

Połączenia sieci przewodowej i bezprzewodowej (LAN i WiFi)

•

Zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez ekonomiczny druk w duplexie

•

Proste drukowanie z aplikacją Smart Device Print & Scan

•

Zgodne z polityką Energy Star 2.0

Ekonomiczna kolorowa drukarka i
urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane,
aby zapewnić niezawodną wydajność
Wydajność w małej obudowie
Druk w kolorze odbywa się z prędkością 20 stron
na minutę, zachowując przy tym doskonałą jakością
obrazu w rozdzielczości 2400 x 600 dpi. Sterownik
drukarki oferuje zaawansowane funkcje takie jak
elektroniczne drukowanie i sortowanie broszur.
Ponadto, większe zadania drukowania nie będą
spowalniać pracy komputera ani sieci, dzięki
rozszerzonej technologii drukarki.

Z urządzeniem SP C252SF masz
możliwość skanowania, kopiowania,
faksowania i drukowania
Maksymalizuj zwrot kosztów z inwestycji i poszerz
swoją komunikację z urządzeniem wielofunkcyjnym.
Pełnokolorowe skanowanie wykonasz w ciągu 7,9
sekund w rozdzielczości do 600 x 300 dpi, faks G3
oraz jednoczesne kopiowanie dokumentu zapewnia
pełną kontrolę nad dokumentami z podziałem
kosztów na oddzielne urządzenia.

Większa oszczędność i niski
całkowity koszt posiadania

Bezprzewodowe drukowanie ze
smartfonów

Urządzenia te dają możliwość oszczędzania,
dzięki wartości TEC około 1,6KWh, dwustronnemu
drukowaniu i trybowi Economy Colour. Solidna
konstrukcja i długotrwała żywotność elementów,
pozwoli Ci przez długi okres czasu cieszyć
się możliwością korzystania z tych urządzeń.
Maksymalne obciążenie to 65,000 stron
miesięcznie, jednocześnie idealnie dopasowuje się
z niskim całkowitym kosztem posiadania (TCO).

Urządzenia SP C252DN /SP C252SF firmy
Nashuatec umożliwiają wszechstronną
komunikację, dzięki interfejsom USB 2.0, LAN i
WLAN. Pozwalaja również na wydruk ze
smartfonów i tabletów za pomocą aplikacji Smart
Device Print & Scan.

1 Sprawdź dostępność u lokalnego sprzedawcy.

