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Moc wydajnego

drukowania i kopiowania

w wysokich nak³adach



Urz¹dzenia wielofunkcyjne Nashuatec 6005 i 7505 zaprojektowano z myœl¹ o szybkim, ekonomicznym

tworzeniu dokumentów doskona³ej jakoœci. Przy rozdzielczoœci 1200dpi oba systemy s¹ w stanie

wyprodukowaæ odpowiednio a¿ 60 i 75 stron na minutê. Nashuatec 6005 i 7505 s¹ synonimem

nowoczesnoœci, zarówno pod wzglêdem technologicznym, jak i funkcjonalnym, a bogata gama opcji

i niebywa³a wydajnoœæ pracy czyni z nich idealne rozwi¹zanie dla ka¿dego du¿ego biura!

WYSOKA JAKOŒÆ WYDRUKÓW I KOPII

U¿ywaj¹c Nashuatec 6005 i 7505 mog¹ byæ

Pañstwo pewni profesjonalnych efektów od

pierwszej do ostatniej kopii. Z technologi¹

"skanuj raz - drukuj wiele razy" ka¿da kopia jest

taka sama. Doskona³a rozdzielczoœæ rzeczy-

wista 1200dpi gwarantuje idealn¹ jakoœæ druku

tekstu, elementów wektorowych, czy te¿

przejœæ tonalnych. Z Nashuatec 6005 i 7505

bez trudu mog¹ Pañstwo wywrzeæ nieza-

pomniane wra¿enie.

SZYBKOŒÆ I WYDAJNOŒÆ

Wyj¹tkowa szybkoœæ dzia³ania Nashuatec 6005

i 7507 - odpowiednio 60 i 75 stron na minutê

oraz pojemne kasety na 8300 arkuszy,

pozwalaj¹ na wykonywanie zadañ wymaga-

j¹cych du¿ych obci¹¿eñ w wyj¹tkowo krótkim

czasie. Produktywnoœæ urz¹dzeñ podnosi

automatyczny podajnik dokumentów na 100

arkuszy, szybki skaner i krótki czas uzyskania

pierwszej kopii. Usprawnienie pracy i oszczêd-

noœæ materia³ów eksploatacyjnych uzyskano

dziêki mo¿liwoœci zaprogramo-

wania do 8 oddzielnych zadañ

oraz zastosowaniu wydajnego

tonera.

Niezawodne kopiowanie, drukowanie i  skan

IMPONUJ¥CE MO¯LIWOŒCI WYKOÑCZANIA

Niezwykle szeroka gama funkcji wykoñczania

zapewnia profesjonalny wygl¹d tworzonych

dokumentów. Urz¹dzenia mo¿na wyposa¿yæ w

jeden z trzech finiszerów zszywaj¹cych

dokumenty o gruboœci do 50 lub 100 stron w

ró¿nych po³o¿eniach - równie¿ na grzbiecie.

W celu nadania dokumentom profesjonalnego

wygl¹du mo¿na automatycznie do³o¿yæ do nich

ok³adki, które nie przechodz¹ przez element

grzejny urz¹dzenia, co eliminuje mo¿liwoœæ

powstania zaciêæ. 9-pó³kowy mailbox znacznie

usprawnia dostêp do wydrukowanych prac

pozwalaj¹c na ich podzia³ wg grup groboczych.

Wydrukowane zestawy mog¹ byæ te¿ automa-

tycznie podziurkowane w 2 lub 4 miejscach.



WYDAJNY SKANER

Nashuatec 6005 i 7505 wyposa¿one s¹

standardowo w nowatorski podajnik dokumen-

tów, umo¿liwiaj¹cy jednoczesne skanowane

obu stron orygina³u. Dziêki temu oszczêdzaj¹

Pañstwo czas, zaœ sama czynnoœæ przebiega

niezwykle sprawnie. Przy jednokrotnym

przejœciu orygina³u przez podajnik jedno-

czeœnie skanowane s¹ jego obie strony. Nie

tylko oznacza to bardziej wydajn¹ pracê w

trybie dwustronnym, ale równie¿ znaczne

zmniejszenie ryzyka uszkodzenia orygina³u,

który nie jest odwracany przez podajnik.

SKANOWANIE SIECIOWE

Mo¿liwoœæ szybkiego zapisania zeskanowa-

nych orygina³ów w formacie cyfrowym sprawi,

¿e teraz na zarz¹dzanie dokumentami przezna-

czaæ bêd¹ Pañstwo jeszcze mniej czasu. Po

zapamiêtaniu dokumenty mog¹ byæ nastêpnie

swobodnie rozsy³ane bezpoœrednio do

u¿ytkowników w sieci lokalnej lub poza ni¹.

To tylko jeden z oferowanych przez Nashuatec

6005 i 7505 sposobów na radykalnie uspraw-

nienie przep³ywu dokumentów.

KOPIOWANIE I DRUKOWANIE W TANDEMIE

Opcjonalne funkcja wspólnego dzia³ania staje

siê bezcenna w firmach, które codziennie

potrzebuj¹ bardzo wysokich nak³adów w

krótkim czasie. Pozwala ona na po³¹czenie obu

urz¹dzeñ i równoleg³e wykonywanie przez nie

zaprogramowanych zadañ z prêdkoœci¹ 150

stron na minutê - wtedy praca na dwóch

urz¹dzeniach nie ró¿ni siê od pracy na jednej

maszynie o tej prêdkoœci, a do tego zyskujemy

bezpieczeñstwo - jeœli jedna z maszyn ulegnie

awarii, to pozostaje druga. Nowoczesna

technologia sprawia, ¿e maszyny komunikuj¹

siê miêdzy sob¹ wybieraj¹c najbardziej

optymalny podzia³ zleceñ - przejmuj¹ nak³ad z

urz¹dzenia, w którym zabrak³o papieru lub

automatycznie dziel¹ pozosta³¹ pracê. Przy

wykonywaniu mniejszych nak³adów ka¿de

urz¹dzenie mo¿e pracowaæ niezale¿nie. Poni¿ej

prezentujemy mo¿liwe kombinacje:

SKANOWANIE DO POCZTY

ELEKTRONICZNEJ

Urz¹dzenia 6005 i 7505 wraz z programem

Nashuatec ScanRouter Pro umo¿liwiaj¹

wys³anie zeskanowanego dokumentu bezpo-

œrednio z urz¹dzenia do adresata poczty

elektronicznej. U¿ytkownik mo¿e wpisaæ adres

e-mail bezpoœrednio z poziomu panela

kontrolnego lub za pomoc¹ swojego kompu-

tera i programu Nashuatec SmartNet Monitor.

Funkcja ta jest doskona³¹ alternatyw¹ dla

faksowania - obni¿a koszty po³¹czeñ, podnosi

produktywnoœæ oraz umo¿liwia osi¹gniêcie

jakoœci przesy³anego obrazu 600dpi.

ZINTEGROWANY SERWER DOKUMENTÓW

Przechowywanie na wewnêtrznym twardym

dysku olbrzymich iloœci materia³ów do druku,

czy te¿ kopiowania i ³atwy do nich dostêp, nie

stanowi ¿adnego problemu dziêki funkcji

serwera dokumentów. Z oprogramowaniem

Nashuatec DeskTop Binder procesy zarz¹dza-

nia, przegl¹dania i odtwarzania zapamiêtanych

dokumentów z ró¿nych Ÿróde³ i lokalizacji

pozwol¹ na podniesienie wydajnoœci Pañstwa

pracy.

KOMPATYBILNOŒÆ W SIECI

Nashuatec 6005 i 7505 dzia³aj¹ ze wszystkimi

g³ównymi œrodowiskami i protoko³ami siecio-

wymi. Oba urz¹dzenia mo¿na pod³¹czyæ

wykorzystuj¹c kartê Ethernet, porty równo-

leg³y, USB, FireWire, a nawet przez bezprzewo-

dowy interfejs sieciowy. Zalety sieci pe³niej

pozwala wykorzystaæ ³atwy w instalacji i u¿yciu

program Nashuatec SmartNet Monitor, który

umo¿liwia zaawansowane sterowanie urz¹dze-

niami z poziomu u¿ytkownika oraz admi-

nistratora systemu. Monitoruje on równie¿ stan

innych urz¹dzeñ drukuj¹cych wpiêtych w sieæ

oraz postêp wydruków.

PRZYJAZNE ŒRODOWISKU I £ATWE W

OBS£UDZE

Z dotykowym panelem LCD i obs³ug¹ jêzyka

RPCS praca z Nashuatec 6005 i 7505 nie

stwarza najmniejszych trudnoœci. Niski poziom

ha³asu i zaawansowana funkcja oszczêdnoœci

energii nie pozostaj¹ bez wp³ywu na œrodo-

wisko. Dodaj¹c do tego opcjê druku dwustron-

nego pozwalaj¹c¹ na znaczn¹ ograniczenie

zu¿ywanego papieru, otrzymujemy idealne

rozwi¹zanie dla wymagaj¹cych u¿ytkowników.

7505 - 75 kopii/min + 7505 - 75 kopii/min = 150 kopii/min

7505 - 75 kopii/min + 6005 - 60 kopii/min = 135 kopii/min

6005 - 60 kopii/min + 6005 - 60 kopii/min = 120 kopii/min

owanie w zadziwiaj¹cej jakoœci i  szybkoœci



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 6005, 7505
Typ biurkowa, sta³a szyba ekspozycyjna

Zasilanie 220/240V, 50/60Hz

Pobór mocy maksymalnie 1,75kW

Wymiary (szer. x g³êb. x wys.) 690 x 750 x 1165mm

Waga 200kg

Gramatura papieru kasety: 52-128g/m2, podajnik rêczny: 52-216g/m2

Podawanie papieru 1 x 3100 arkuszy (2 x 1550 arkuszy w tacy wspólnej)

2 x 550 arkuszy (kaseta 2 i 3)

1 x 100 arkuszy (podajnik rêczny)

Ca³kowita pojemnoœæ papieru standard 4300 arkuszy

maksymalnie 8300 arkuszy

KOPIARKA
Proces kopiowania suchy, elektrostatyczny

Metoda skanowania 600dpi, 256 odcieni szaroœci, 4-kana³owa matryca CCD,..

Pamiêæ kopiarki 128MB Ram

40GB dysk twardy

Format orygina³ów maksymalnie A3

Format kopii A6-A3

Szybkoœæ kopiowania 60/75 kopii na minutê

Czas nagrzewania poni¿ej 300 sekund

Czas pierwszej kopii poni¿ej 3,5 sekundy

Kopiowanie wielokrotne do 999 kopii

Nasycenie obrazu automatyczne lub rêczne

Zoom od 25% do 400 p³ynnie co 1%

Sta³e wartoœci reprodukcji 50%, 65%, 71%, 75%, 82%, 93%, 100%, 115%, 122%,

141%, 200%, 400%

Inne funkcje: serwer dokumentów, automatyczny wybór papieru, powiêkszanie (size, di-

rectional), powtarzanie obrazu, kopia podwójna, czyszczenie krawêdzi/œrodka, ustawienie

marginesu, centrowanie, tryb ³¹czenia, tryb magazynu, tryb foldera, kopie seryjne,

autostart, tryb kopii próbnej, kody u¿ytkownika (500), programy zadañ, tryb ok³adkowy,

tryb slip sheet, tryb designate papieru, tryb rozdzia³owy, orygina³y ró¿nego formatu,

programowane zadania (8), stemplowanie, sortowanie, kopiowanie w Tandemie (opcja),

timer tygodniowy

DANE TECHNICZNE DRUKARKI (opcja)
Szybkoœæ druku 60/75 str./min

Procesor RM7000A, 375Mhz

Rozdzielczoœæ rzeczywista 1200dpi

Pamiêæ 256MB RAM, maksymalnie 384MB,

40GB dysk twardy

Emulacje RPCS, PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3 (opcja)

Czcionki 35 Intellifonts, 10 True Type, 1 Bitmap,

136 Post Script (opcja)

Interfejs - standard dwukierunkowy równoleg³y (IEEE 1284)

Ethernet 100/Base T

Interfejs - opcje FireWire (IEEE 1394),

Wireless LAN (IEEE 802), USB

Inne funkcje serwer dokumentów, Tandem (opcja),

wydruk próbny, druk broszur

SKANER SIECIOWY (opcja)
Konfiguracja skaner p³aski, dwustronny

Szybkoœæ skanowania 75 str./min. z podajnika dokumentów

Rozdzielczoœæ optyczna 600dpi

Skala szaroœci 256 odcieni

Rozmiar dokumentów maksymalnie A3 z p³yty orygina³ów

lub podajnika  dokumentów

Interfejs Ethernet 100/10Base-T, IEEE 802 (opcja),

IEEE 1394 (opcja)

Sterownik TWAIN

OPCJE ZARZ¥DZANIA PAPIEREM
Automatyczny podajnik dokumentów (standard)
Format orygina³ów / gramatura jednostronnie: A5-A3 / 40 - 128g/m2

dwustronnie: A5-A3 / 52-128g/m2

Pojemnoœæ 100 arkuszy

Kaseta o du¿ej pojemnoœci (LCT) RT43 - opcja
Format papieru / gramatura B5, A4 / 52-128g/m2

Pojemnoœæ 4000 arkuszy

Finiszer na 3000 arkuszy SR 850 - opcja
Format papieru /  gramatura A6-A3 / 52-216 g/m2

Pojemnoœæ zszywacza 50 arkuszy

Pozycja zszywania góra, ukoœnie, dó³

Pojemnoœæ 3000 arkuszy

Dziurkowanie (opcja) 2 i 4 dziurki

Finiszer na 3000 arkuszy SR 840 - opcja
Format papieru/gramatura A6-A3 / 52-216 g/m2

Pojemnoœæ zszywacza 100 arkuszy

Pozycja zszywania góra, ukoœnie, dó³

Pojemnoœæ 3000 arkuszy

Dziurkowanie (opcja) 2 i 4 dziurki

Finiszer na 3000 arkuszy SR 860 - opcja
Format papieru / gramatura A6-A3 / 52-216 g/m2

Pojemnoœæ zszywacza 50 arkuszy lub

15 arkuszy - zszywanie na grzbiecie

Pozycja zszywania góra, œrodek, dó³

Zginanie w œrodku

Pojemnoœæ 3000 arkuszy

Dziurkowanie (opcja) 2 lub 4 dziurki

Mailbox - CS390 - opcja
Format papieru / gramatura A5-A3 / 52 - 128 g/m2

Pojemnoœæ 100 arkuszy (9 pó³ek)

Ok³adkowanie - DCIT 1075 - opcja
Format papieru / gramtura A5-A3 / 64-216 g/m2

Pojemnoœæ 200 arkuszy

Inne opcje zestaw ³¹czenia (DCK1075) Tandem

taca na kopie (DCT1075)

OPROGRAMOWANIE DeskTopBinder, ScanRouter,

SmartNetMonitor

www.nashuatec.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i wygl¹du urz¹dzeñ.

Dodatkowe wyposa¿enie mo¿e nie byæ zawsze dostêpne.

Finiszer na 3000 arkuszy SR 850

Finiszer na 3000 arkuszy SR 840

Mailbox - CS390

Finiszer na 3000 arkuszy SR 860

Ok³adkowanie - DCIT 1075

Kaseta o du¿ej pojemnoœci (LCT) RT43


