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Digitální černobílá multifunkční kopírka

Kopírka Tiskárna Fax Skener

MP 2501SP

25 černobíle
str./min

MP 2001SP

20 černobíle
str./min



Univerzální multifunkce pro pracovní skupiny

Stroj MP 2001SP/MP 2501SP vám umožní udělat více práce za kratší 

dobu. Výstup první stránky za méně než šest sekund zaručuje úžasné 

pracovní výkony. S rychlostí tisku až 25 stran za minutu budou rychle 

vytištěny i velké dokumenty. Barevné skenování s rychlostí až 50 stran 

za minutu zvyšuje produktivitu digitálního zpracování dokumentů.

Rychlý a produktivní

Snadná obsluha a kompaktnost

Ekonomický a efektivní

Multifunkční kopírky Nashuatec MP 2001SP/MP 2501SP přináší nové možnosti pro pracovní 

skupiny a malé firmy. Vlastní profesionální multifunkce A3 poskytne produktivní a vysoce 

ekonomický tisk, kopírování a barevné skenování. A to je jen část jejich výhod! Tyto zařízení, 

která jsou odvozena z velkých profesionálních strojů jsou vybavena vysoce pokročilými 

funkcemi a disponují širokou škálou volitelného software, který umožní vše, co je v moderní 

kanceláři zapotřebí. 

Stroj disponuje funkcemi od vzdálené správy až po elektronické zpracování dokumentů, 

zejména řadou pokročilých funkcí, zpravidla dostupných až u drahých profesionálních zařízení 

jako je dotykový displej a nebo volitelný pevný disk.

Nyní se i malé firmy mohou těšit na vysoce úsporný provoz a vysokou efektivitu práce.

Stroj MP 2001SP/2501SP je ekonomický ve všech směrech. Nízká 

spotřeba energie snižuje účty za elektřinu a plně automatický 

oboustranný tisk a kopírování snižují spotřebu papíru. Pro další úspory 

lze zapnout funkce jako například evidence tisků nebo kreditní systém. 

Inteligentní tiskový ovladač vede ke snížení odpadu papíru a 

ekologická obrazovka nabádá uživatele k úsporám a ukazuje, jakých 

úspor již dosáhli. 

Chytrý design zvyšuje produktivitu a dostupnost stroje. 4,3" dotykový 

displej umožňuje rychlý přístup k funkcím používaným právě ve vaší 

kanceláři a umožňuje nastavení osobních pracovních postupů. Přední 

přístup umožňuje snadné doplnění toneru i odstranění uvíznutého 

papíru. Vzdálená správa zajišťuje bezproblémový provoz a malé 

rozměry umožní umístit stroj přesně tam, kde je zapotřebí.



Hlavní výhody

Barevný dotykový displej

Řadič GWNX 

Pokročilé funkce s volitelným pevným diskem

Barevný skener

4,3" barevný dotykový displej umožňuje velice rychlý přístup ke klíčovým 

funkcím. Je naklonitelný a přizpůsobitelný vlastními ikonami s 

nejpoužívanějšími funkcemi. Volitelně si může displej přizpůsobit dokonce 

každý uživatel tak, aby jím používané funkce byly ihned dostupné. Integrovaný 

SD/USB slot umožní i uživatelům bez PC skenovat a tisknout.

Přizpůsobitelný řadič GWNX přináší nejmodernější funkce i pro uživatele strojů 

MP 2001SP/MP 2501SP. S plnou podporou vestavěných softwarových řešení 

můžete v maximální možné míře zefektivnit pracovní procesy a zlepšit řízení 

zařízení. Nebo jen zvýšit produktivitu za pomoci jednotného rozhraní s 

ostatními stroji v síti.

Volitelný pevný disk otevírá využití pokročilých funkcí za minimální investiční 

náklady. Základním využitím je zabezpečený tisk, kdy k vytištění dokumentu 

dojde až po vašem příchodu ke stroji. Z dalších funkcí stojí jistě za zmínku 

přizpůsobení domovské obrazovky každému uživateli nebo náhledy souborů 

při tisku z USB disku.

Maximální bezpečnost zajišťuje šifrování dat disku a automatický přepis 

uvolněného místa na disku.

Barevný skener vylepšuje proces zpracování dokumentů. Skenovat lze do 

e-mailu, složky, na USB disk nebo SD kartu. Dostupná je řada formátů i vysoká 

komprese barevných dokumentů. Pro archivaci je k dispozici standardizovaný 

formát PDF-A. Náhledy při skenování umožňují zkontrolovat, že se dokument 

naskenoval správně přímo na displeji stroje.



MP 2001SP/MP 2501SP

HLAVNÍ SPECIFIKACE

SPOLEČNÉ

Doba ohřevu: 20 sekund

První výstup: 6 sekund

Kontinuální rychlost tisku: 20/25 stran A4 za minutu

Paměť: Standard: 1 GB

Maximum: 1.5 GB

Rozměry  (Š x H x V): 587/587 x 568/568 x 460/558 mm

Hmotnost: 38/44 kg

Napájení: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Kopírovací proces: Skenování laserovou lampou a

elektrofotografický tisk

Počet kopií: až  999 

Rozlišení: 600 dpi

Zoom: od 50% do 200%

TISKÁRNA

Tiskové jazyky: Standard: PCL5e, PCL6, XPS

Volitelně:  Adobe® PostScript® 3™

Rozlišení: 600 x 600 dpi

Rozhraní: Standard: USB 2.0, SD slot, USB Host

I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

Ethernet 1000 Base-T

Volitelně:  Bi-directional IEEE 1284,

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g),

Bluetooth

Síťové protokoly: TCP/IP (IPv4, IPv6), volitelně  (IPX/SPX)

Prostředí Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7/8, Windows® 

Server 2003, Windows® Server 2008, 

Windows® Server 2008R2

Prostředí Mac OS: Macintosh OS X v10.5 a vyšší

Prostředí UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.

10

HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3

SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0

RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6

IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1

IBM® System i5™ HPT

Prostředí Novell® Netware®: v6.5

Prostředí SAP® R/3®: SAP® R/3®

SKENER

Rychlost skenování: Plnobarevně::  Max. 50 stran za

minutu

čb: Max. 50 stran za minutu

Rozlišení: Maximum: 600 dpi

Velikost originálu: A3, A4, A5, B4, B5, B6

Formáty souborů: Jednostranný  TIFF/JPEG,

jednostranné PDF/ PDF s vysokou

kompresí, jednostranné PDF-A

Vícestranný  TIFF /PDF/PDF s

vysokou kompresí,

vícestranné PDF-A

Ovladač: síťový TWAIN, utility skeneru

Sken do: E-mail, Složka, USB, SD karta,

SMB, FTP, volitelnì URL a NCP

FAX

Okruh: PSTN, PBX

Kompatibilita: ITU-T (CCITT) G3

Rozlišení: 8 x 7.7 řádků/mm, 200 x 200 dpi

8 x 3.85  200 x 100 dpiřádků/mm,

Rychlost přenosu: G3: 2 sekundy  (200 x 100 dpi, JBIG)

3 sekundy  (200 x 100 dpi, MMR)

Rychlost modemu: Maximum: 33.6 Kbps

Rychlost skenování: 2 sekundy

Kapacita paměti: Standard: 4 MB

Maximum: 1.500 MB

PRÁCE S PAPÍREM

Doporučené formáty: Kazety:  minimum A5,

maximum A3

Ruční podavač: minimum A6

maximum A3

Vstupní kapacita: Maximum: 1,350/1,600 listů

Výstupní kapacita: Maximum: 350 listů

Gramáž papíru: Kazety:   6 0 - 105 g/m²

Ruční podavač:  6 0 - 162 g/m²

EKOLOGIE

Spotřeba elektřiny: Maximum: 1.550 W

Připraven: 1 13 W

Úspora: 0 .6 W

TEC (Typical Electricity Consumption):

892/1.082 W/h

SOFTWARE

Standard: SmartDeviceMonitor, Web

SmartDeviceMonitor®, Web Image

Monitor

Volitelně: GlobalScan NX, Integrovaný karetní

systém,  SAP R/3 Custom Device

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kryt skla,  držák ADF handle, ARDF, kazety 1 x 500 listů ,  kazeta 2 x 500

listů , přihrádka 1BIN,  stolek malý,  stolek střední ,  stolek vysoký,  pevný

disk,  paměť RAM, Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/

g), Bluetooth, VM Card, Netware, jednotka prohlížeče,  Převaděč formátu

souborů,,  zabezpečení kopírování, jednotka připojení faxu, značkovač,

 Faxový modul,  Unicode Font Package for SAP

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kapacita toneru: černý: 9.000 výstupů*

* A4 při 6% pokrytí stránky tonerem

Pro dostupnost modelů, příslušenství a software 

kontaktujte prosím Vašeho prodejce Nashuatec.

www.nashuatec.cz

Všechny produkty NASHUATEC odpovídají ISO9001 a ISO14001.

Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Skutečná 

barva produktu se může lišit od vyobrazení v tomto letáku. Na obrázcích v tomto letáku nejsou 

skutečné fotografie a mohou se zde nacházet drobné rozdíly v detailech.

Copyright © 2013 Natec s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo 

uspořádání nesmí být bez předchozího písemného souhlasu upravována, kopírována z části 

nebo v celku a/nebo vložena do jiných dokumentů.

Pro více informací
kontaktujte Vašeho
prodejce:

http://www.nashuatec.cz
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