
Kostnadseffektiv och kompakt
4-i-1-lösning



Utrymmessnål och ekonomisk

Nashuatec som är kända för sina pålitliga kopiatorer har för med sig sin expertis till skrivare. SP C240SF

är kompakt och nätverksklar 4-i-1-lösning i färg som ger små till medelstora företag fördelarna av en

multifunktionsskrivare till ett förmånligt pris. Med SP C242SF kan butikskedjor och små kontor dra nytta

av snabbare utskrifter och den lägsta totala ägandekostnaden (TCO) i sin klass. Huvudfunktioner:

Utrymmessnål

Kort uppvärmning och snabba utskrifter

Imponerande kostnadseffektivitet

Fyra funktioner i ett - kopiator, skrivare, skanner och fax

Låg energiförbrukning

FÅR PLATS NÄSTAN ÖVERALLT

Med ett kompakt format får våra skrivare lätt plats på din arbetsplats. På framsidan finns en USB-värd

som förenklar skanning till USB. Med funktionen för ID-kortskopiering kan du kopiera båda sidorna på

ett dokument till en sida av ett ark, vilket sparar både tid och papper. Dessutom går användarpanelen att

höjas så att du inte behöver ställa dig upp för att se LED-skärmen. Allt, inklusive papper- och tonerbyte,

kan skötas från framsidan, vilket ökar användarvänligheten.

ÖKAD PRODUKTIVITET

Att behöva vänta länge på att maskinen ska värmas upp är slöseri med värdefull tid. Våra maskiner är

klara att användas efter 30 sekunder. Den första utskriften får du efter 14 sekunder. SP C240SF skriver

ut med 16 sidor i minuten och SP C242SF skriver ut 20 sidor per minut. Det ger dig kortare

genomloppstider och en ökad produktivitet som gynnar dina affärer.

SPARA PÅ PAPPER OCH KOSTNADER

Glädjande låg TCO. Spara på papper och minska kostnaderna med duplexutskrifter. Det är en funktion

som ger dig snabba dubbelsidiga kopior och är standard på båda skrivarna. Dessutom sparar vår allt-i-

ett-toner* med lång livslängd både på kostnader och tid. När du kan producera slagkraftiga och

professionella dokument internt på en mängd olika media slipper du kostnader för att outsourca jobbet.

* Tillgänglig med SP C242SF



MÅNGSIDIG 4-I-1-LÖSNING

Med våra multifunktionella färgskrivare för A4 kan du kopiera, skriva ut, skanna och faxa dina dokument.

Skannade dokument i färg är snygga, ger ett proffsigt intryck och är mer lättlästa. Skanning till e-post,

mapp och FTP sparar på tid och snabbar upp kommunikationen. Att kunna faxa från din PC är också

tidssparande.

ENERGIEFFEKTIV

I dagens läge uppmuntras allt fler små och medelstora företag att spara på energi och minska sina CO2-

utsläpp. Våra pålitliga och driftsäkra SP C240SF/SP C242SF-skrivare kan hjälpa till. De snålar på både

energi och kostnader genom låg effektförbrukning och korta uppvärmningstider.

TÄNKER PÅ VÅR MILJÖ

I likhet med alla våra produkter, reflekterar SP C240SF/SP C242SF Nashuatecs engagemang i hållbarhet.

Allt-i-ett-toner och duplexutskrift som standard minimerar skrivarnas miljöpåverkan. Vårt kostnadsfria

returprogram för kassetter garanterar att Nashuatec tonerkassetter omhändertas och behandlas i enlighet

med vår policy att inte skicka något avfall till deponi. Våra skrivares gröna meriter är av absolut högsta

klass.



ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive
ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella
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förekomma.
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För ytterligare information,
kontakta

KOPIATOR

Kopieringsprocess: Laserskanning & elektrofotografisk utskrift,
enkomponentstoner, tandemmetod med 4
trummor

Kopieringshastighet: Fullfärg: 16/20 kopior per minut
Svartvitt: 16/20 kopior per minut

Upplösning: 600 dpi
Antalsväljare: Max 99
Uppvärmningstid: Max 30 sekunder
Första sidan: Max 14 sekunder
Zoom: 25 - 400% (i steg om 1%)
Minne: Standard: 256 MB
Papperskapacitet: Standard: Papperskassett för 250 ark

1-arks sidoinmatningsfack
Max: 751 ark

Automatisk dokumentmatare: 35 ark
Papperskapacitet (utmatning): Standard: Max 150 ark (textsida ned)
Pappersformat: Standardpapperskassett: A6 - A4

Sidoinmatningsfack: A6 - A4
Tillvalskassett: A4

Pappersvikt: Standardpapperskassett: 60 - 160 g/m²
Sidoinmatningsfack: 60 - 160 g/m²
Tillvalskassett: 60 - 105 g/m²

Mått (B x D x H): 420 x 493 x 476 mm
Vikt: Max 30 kg
Strömförsörjning: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Effektförbrukning: Max: 1,3 kW

Energisparläge: Max 10 W

SKRIVARE

Utskriftshastighet: Fullfärg: 16/20 utskrifter per minut
Svartvitt: 16/20 utskrifter per minut

Skrivarspråk/fonter: SP C240SF: DDST (GDI)
SP C242SF: PCL5c/6, PostScript® 3™-
emulering: HP80-fonter

Gränssnitt: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0,
PictBridge

Nätverksprotokoll: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Operativsystem som stöds: Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server

2003R2/Server 2008 (32bit/64bit)/Server
2008R2 (64bit), Mac OS 10.3 - 10.6/Mac OS
X 10.3 - 10.6

Skrivarupplösning: 600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi, 2 400 x 600
dpi

SKANNER

Upplösning: 1 200 x 1 200 dpi
Originalformat: Originallock: Max A4

ADF: Max 216 x 356 mm
Utskriftsformat: PDF, TIFF, JPEG
Medföljande drivrutiner: WIA, TWAIN
Skanna till e-post: POP3, SMTP
Lagrade mottagaradresser: Max 1
Skanna till mapp: SMB, FTP, NCP
Skanningshastighet: Fullfärg: Max 10 sekunder

Svartvitt: Max 5 sekunder

PROGRAMVAROR

PageManager
Verktyg för PC-fax

FAX

Anslutning: PSTN, PBX
Kompatibilitet: ITU, G3
Modemhastighet: Max: 33,6 kbps
Upplösning: Max: 200 x 200 dpi
Komprimeringsmetod: MH, MR, MMR, JBIG
Minnesbackup: Ja (1 timme)

TILLVAL

1 kassett för 500 ark

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Toner: SP C240SF: C, M, Y: 2 300 sidor
(standardkapacitet)1

K: 2 300 sidor (standardkapacitet)1

SP C242SF: C, M, Y: 2 500/6 000 sidor
(standard/hög kapacitet)1

K: 2 500/6 500 sidor (standard/hög
kapacitet)1

Toneruppsamlare: 25 000 utskrifter per flaska
SP C240SF/SP C242SF levereras med ett startkit för 1 000 sidor.

1 IEC24712-standard, ISO/IEC 19798-standard.

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


