5505

Wszystko co potrzebne
do cyfrowego kopiowania
i szybkiego drukowania

Nashuatec 5505. Urządzenie wielofunkcyjne stworzone do szybkiej,

System Nashuatec 5505 jest sercem
zapracowanego biura, zaspokajaj¹c wszystkie
potrzeby zwi¹zane z szybkim i tanim tworzeniem
dokumentów w du¿ych nak³adach. Kopiarka
cyfrowa, o szybkoœci pracy 55 stron na minutê,
mo¿e zostaæ rozbudowana o funkcjê bardzo
szybkiej, sieciowej drukarki laserowej
o znakomitej jakoœci i niskim koszcie eksploatacji,
a zintegrowany wewnêtrzny serwer dokumentów
umo¿liwia drukowanie dokumentów na ¿¹danie.

CYFROWE INNOWACJE
Jak mo¿na siê spodziewaæ po œwiatowym
liderze w cyfrowych innowacjach, urz¹dzenie

do oœmiu zadañ zapewniaj¹ du¿¹ wydajnoœæ
kopiarki. Wydajny modu³ druku dwustronnego

DRUKOWANIE i SMART NET MONITOR
Nashuatec SmartNet Monitor jest sieciowym
programem zdalnie zarz¹dzaj¹cym i monito-

Nashuatec 5505 jest wyposa¿one we wszystkie
najnowoczeœniejsze, zaawansowane funkcje
podnosz¹ce jego u¿ytecznoœæ oraz polepsza-

pozwala na zmniejszenie iloœci zu¿ywanego
papieru, a automatyczny odwracaj¹cy podajnik
dokumentów, wyposa¿ony w funkcjê zapisy-

ruj¹cym urz¹dzenie Nashuatec 5505 oraz inne
sieciowe urz¹dzenia drukuj¹ce. Œledzi status
poszczególnych urz¹dzeñ informuj¹c admini-

j¹ce jakoœæ obrazu. Technologia „skanuj raz drukuj wiele razy” zapewnia sta³¹, wysok¹
jakoœæ kopiowanych dokumentów doskonale

wania w pamiêci urz¹dzenia nawet najwiêkszych dokumentów, gwarantuj¹ du¿¹
wydajnoœæ systemu.

stratora oraz u¿ytkowników o braku papieru
lub tonera, czy niedostêpnoœci urz¹dzenia.
Pozwala tak¿e na ograniczenie dostêpu

odwzorowuj¹c kombinacje tekstów, grafik i
zdjêæ z rozdzielczoœci¹ 600dpi. Nashuatec 5505
jest m.in. wyposa¿one w funkcjê druku

PRACA W TANDEMIETM (OPCJA)
Je¿eli macie potrzebê podwojenia produkty-

niektórym u¿ytkownikom do wybranych
funkcji. Nashuatec SmartNet Monitor umo¿liwia przekierowywanie wydruków z urz¹dzeñ

wybranego znaku wodnego lub automatycznego druku broszury, a modu³owa budowa
pozwala na rozszerzenie funkcjonalnoœci

wnoœci i wydajnoœci posiadanego urz¹dzenia
uruchomcie funkcjê pracy w Tandemie TM.
£¹cz¹c dwa urz¹dzenia mo¿na symultanicznie

zajêtych lub nieczynnych na drukarki sprawne,
a tak¿e daje mo¿liwoœæ dzielenia du¿ych
nak³adów druku na kilka dostêpnych w sieci

cyfrowej kopiarki o funkcjê szybkiej i wydajnej
drukarki laserowej dostarczaj¹c rozwi¹zanie
dostosowane idealnie do potrzeb u¿ytkownika.

dzieliæ zadania kopiowania i drukowania
pomiêdzy nie, uzyskuj¹c szybkoœæ pracy 110
stron na minutê. Je¿eli z jakiegoœ powodu
jedno urz¹dzenie przestanie pracowaæ, drugie

drukarek.
Oprogramowanie pozwala dodatkowo na
dok³adny pomiar u¿ytkowania poszczególnych
urz¹dzeñ i ich funkcji przez u¿ytkowników

PRODUKTYWNOŒÆ
Nashuatec 5505 kopiuje i drukuje dokumenty
z szybkoœci¹ 55 stron na minutê. Szybki skaner

automatycznie przejmie na siebie pozosta³¹ do
wykonania pracê. Opcja Tandemu TM gwarantuje uzyskanie najwy¿szej wydajnoœci

dostarczaj¹c szczegó³owe statystyki. Daje to
mo¿liwoœæ optymalnego dostosowania posiadanych zasobów do aktualnych potrzeb

urz¹dzenia oraz mo¿liwoœæ zaprogramowania

zawsze wtedy, gdy jest ona potrzebna.

u¿ytkowników.

wydajnej i taniej produkcji dokumentów.

Dotykowy panel LCD umo¿liwia
Rozwi¹zania Total Office Management

szybki dostêp do wszystkich funkcji
urz¹dzenia.

Dziêki programom narzêdziowym mo¿na w pe³ni
zintegrowaæ urz¹dzenia ze œrodowiskiem
komunikacyjnym firmy i posiadan¹ infrastruktur¹
informatyczn¹. Nashuatec oprócz wyj¹tkowych
urz¹dzeñ oferuje oprogramowanie podnosz¹ce
wydajnoœæ pracy, poprawiaj¹ce bezpieczeñstwo
oraz monitoruj¹ce i obni¿aj¹ce koszty eksploatacji.

SERWER DOKUMENTÓW
Funkcja serwera dokumentów dostarcza
jeszcze wiêcej elastycznoœci ³¹cz¹c to, co

Kopiowanie i drukowanie
w TandemieTM z szybkoœci¹
110 stron na minutê.
dokumentów, a nastêpnie po wprowadzeniu z
panelu sterowania przez u¿ytkownika tylko

najlepsze w cyfrowym kopiowaniu i drukowaniu. Du¿a iloœæ wydruków oraz dokumentów
zeskanowanych mo¿e byæ przechowywana w

jemu znanego kodu, dokument jest drukowany.

wewnêtrznej pamiêci Nashuatec 5505.
Dziêki serwerowi dokumentów mo¿na ustawiæ
parametry drukowania z poziomu panelu

Wysoka produktywnoœæ systemu Nashuatec
5505 nie by³aby mo¿liwa do osi¹gniêcia bez
opcjonalnego finiszera oraz dodatkowej kasety

sterowania, wykorzystuj¹c takie funkcje jak
dodawanie ok³adek czy uzyskanie wydruku
próbnego. Dokumenty przechowywane w

na papier. Wielostronicowe dokumenty mog¹
osi¹gn¹æ profesjonalny wygl¹d dziêki automatycznemu zszywaniu lub dziurkowaniu.

pamiêci serwera dokumentów mog¹ byæ
po³¹czone, nastêpnie wydrukowanie i w miarê
potrzeb zszyte, posortowane lub podziur-

Dodatkowo mo¿na dodaæ do nich ok³adki, tak
¿e nadaj¹ siê do natychmiastowej dystrybucji.
Maksymalna pojemnoœæ 7750 arkuszy papieru

kowane. Dziêki temu istnieje mo¿liwoœæ
po³¹czenia dokumentów pochodz¹cych od
ró¿nych u¿ytkowników sieci i z ró¿nych
programów komputerowych oraz po³¹czenie

gwarantuje d³ug¹, nieprzerwan¹ pracê podnosz¹c produktywnoœæ systemu i umo¿liwiaj¹c
szybkie stworzenie du¿ych nak³adów
dokumentów.

skanów z dokumentami cyfrowymi.
Wybrane dokumenty mog¹ byæ drukowane z
wykorzystaniem funkcji druku poufnego wydruk jest wysy³any z komputera do serwera

WYKOÑCZANIE DOKUMENTÓW

Du¿a pojemnoœæ - ³atwych do
uzupe³niania - kaset na papier.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NASHUATEC 5505
Typ
nieruchoma p³yta orygina³ów
Zasilanie
220V/240V, 50/60Hz
Maksymalny pobór mocy
1,75kW (pe³ny system)
Wymiary (szer. x g³êb. x wys.) 690 x 750 x 1138mm
Waga
188kg
Gramatura papieru
52-128g/m2 (kasety), 52-157g/m2 (podajnik rêczny)
Podawanie papieru
1 x 3100 arkuszy (kaseta 2 x 1550 arkuszy),
2 x 550 arkuszy, 1 x 50 arkuszy (podajnik rêczny)
Maks. pojemnoœæ papieru
4250 arkuszy (standard),
7750 arkuszy (z opcjonaln¹ kaset¹)
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania
toner suchy, elektrostatyczny
Metoda skanowania
600dpi, 256 odcieni, ruchoma matryca CCD
Pamiêæ kopiarki
48MB RAM, 20GB dysk twardy
Format orygina³ów
maksymalnie A3
Format kopii
A6 - A3
Szybkoœæ kopiowania
55 stron A4 na minutê
Czas nagrzewania
mniej ni¿ 330 sekund
Czas pierwszej kopii
mniej ni¿ 3,5 sekundy
Kopiowanie wielokrotne
do 999 kopii
Nasycenie obrazu
rêczne lub automatyczne
Powiêkszanie i pomniejszanie 25 - 400%, co 1%
Sta³e wartoœci reprodukcji
50%, 65%, 71%, 75%, 82%, 93%, 100%, 115%,
122%, 141%, 200%, 400%
Inne funkcje: serwer dokumentów, automatyczny wybór papieru, obrót obrazu,
powiêkszanie i pomniejszanie kierunkowe, zwê¿anie i œrodkowanie, powtarzanie
obrazu, kopia podwójna, wymazywanie brzegów/œrodka, dostosowywanie
marginesów, œrodkowanie, tryb ³¹czenia, kopiowanie wielokrotne, tryb czyszczenia,
automatyczny start, tryb kopii próbnej, kody u¿ytkownika (500), programy zadañ
(10), tryb dodawania ok³adek, tryb dodawania przek³adek, okreœlanie kaset na papier,
tryb rozdzia³ów, orygina³y ró¿nych rozmiarów, ustawianie kolejki zadañ (8),
znakowanie, sortowanie, kopiowanie w TandemieTM (opcja), zegar tygodniowy
Specyfikacja drukarki (opcja)
Szybkoœæ
55 stron A4 na minutê
Procesor
Power PC740, 266MHz
Jakoœæ druku
600dpi
Pamiêæ
32MB (maksymalnie 256MB), 20GB dysk twardy
(standard), 6GB dysk twardy (opcja)
Jêzyki opisu strony
PCL5e, PCL6, Adobe PostScript 3 (opcja)
Czcionki
35 intellifonts, 10 czcionek True Types, 1 czcionka
bitmapowa, 136 czcionek postscriptowych (opcja)
Porty
równoleg³y dwukierunkowy (IEEE 1284), Ethernet
100/10BaseT (opcja)
Inne funkcje
serwer dokumentów, drukowanie w TandemieTM
(opcja), wydruk próbny, drukowanie na przek³adkach
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i wygl¹du urz¹dzeñ. Dodatkowe
wyposa¿enie mo¿e nie byæ zawsze dostêpne.

www.nashuatec.pl

Opcje zarz¹dzania papierem
Kaseta du¿ej pojemnoœci RT44
Format / gramatura
B5, A4, Letter / 64-105g/m2
Pojemnoœæ papieru
3500 arkuszy
Wymiary (szer. x g³êb. x wys.)
403 x 529 x 608mm
Finiszer na 3000 arkuszy SR870
Format / gramatura
A6 - A3 / 52-157g/m2
Zszywanie
do 50 arkuszy
Pozycje zszywania
góra, brzeg, dó³, dwa zszywacze
Pojemnoœæ papieru
3000 arkuszy
Dziurkowanie (opcja)
2 lub 4 otwory
Wymiary (szer. x g³êb. x wys.)
625 x 545 x 960mm
Inne opcje: po³¹czenie TandemuTM, taca odbiorcza







Finiszer na 3000 arkuszy SR870
Nashuatec 5505 ze standardowym automatycznym
odwracaj¹cym podajnikiem dokumentów





Kaseta du¿ej pojemnoœci RT44

