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Większa produktywność
Nashuatec DSm725 i DSm730 drukują
dokumenty o bardzo wysokiej jakości z
szybkością odpowiednio 25 i 30 stron na
minutę. Takie szybkości kopiowania i
drukowania pozwalają szybko tworzyć różnego
rodzaju biurowe dokumenty na papierze o
formacie do A3 w rozdzielczości 600dpi.
Ponadto, te wszechstronne urządzenia
pozwalają produkować jeszcze bardziej
profesjonalne dokumenty dzięki dwustronnemu
drukowaniu oraz zszywaniu.

Nashuatec DSm725/730. Inteligentny wybór dla 

Zaawansowane drukowanie
Funkcja wstrzymania wydruku pozwala
stworzyć wirtualną skrzynkę, dzięki czemu
użytkownicy mogą wysyłać do urządzenia wiele
dokumentów w celu późniejszego ich
drukowania.
Funkcja blokowania wydruku pozwala chronić
poufne dokumenty do czasu, kiedy ich
właściciel zdecyduje o ich wydruku
wprowadzając hasło z panela urządzenia. Za
pomocą protokołu LDAP automatycznie jest
aktualizowana książka adresowa, oszczędzając

Szybkość, jakość i dostęp do łatwego drukowania,

skanowania, kopiowania i faksowania sieciowego

pozwolą zaoszczędzić czas i wspomóc pracę całego biura.

Nashuatec DSm725 i DSm730 zostały specjalnie

zaprojektowane po to, aby Twoje biuro stało się bardziej

wydajne. Są łatwe w użyciu, szybkie, a dzięki takim

funkcjom jak druk dwustronny oszczędzają również czas

i papier. Obieg dokumentów może być teraz zarządzany

jeszcze bardziej efektywnie dzięki inteligentnym

rozwiązaniom skanowania oraz zaawansowanym

technologiom ochrony dokumentów zapewniającym

bezpieczeństwo informacji w każdej firmie.



 nowoczesnego biura.

Duża szybkość druku zwiększa
produktywność pracowników.

czas użytkownikom jak również
administratorom, którzy nie muszą już
wprowadzać tych danych ręcznie.
Szczególnie użyteczny podczas drukowania
dużych prac wydruk próbny pozwala ocenić
pierwszy zestaw zanim wydrukowane zostaną
następne. Często drukowane dokumenty mogą
być odtwarzane w łatwy i szybki sposób przy
użyciu panela sterowania dzięki funkcji
zachowanego wydruku, która zapisuje wybrany
dokument wraz ze wszystkimi ustawieniami
drukowania na dysku twardym urządzenia.

Inteligentna komunikacja
Funkcja skanowania do folderu została
stworzona z myślą o tanim i efektywnym
przekształcaniu dokumentów papierowych w
elektroniczne i późniejszej ich dystrybucji oraz
archiwizacji.
Skanowanie do poczty elektronicznej pozwala
użytkownikom szybko i łatwo wysyłać
zeskanowane dokumenty na dowolny adres e-
mail prosto z urządzenia.
Za pomocą funkcji skanowania do URL można
uniknąć przesyłania dużych dokumentów.
Zeskanowany dokument pozostaje na
urządzeniu, a adres WWW dający do niego
bezpośredni dostęp z przeglądarki internetowej,
jest przesyłany pocztą elektroniczną do
odbiorcy.

Wydajny faks
Produktywna i łatwa w użyciu opcja faksu
pozwala oszczędzać czas i papier dzięki
możliwości wysyłania faksów prosto z
komputera. Dla dodatkowej wygody, faksy
przychodzące mogą być przesyłane
bezpośrednio na adres poczty elektronicznej lub
do wybranego folderu w sieci bez potrzeby ich
drukowania.

Bezpieczeństwo i ochrona dokumentów
Nashuatec DSm725 i DSm730 to bardzo
inteligentne urządzenia w kwestii
bezpieczeństwa. Pośród wielu funkcji

Administracja urządzenia jest
niezwykle łatwa i może odbywać się
zdalnie.

Zeskanowany dokument może być
wysłany e-mailem lub zapisany w
pamięci urządzenia.

Dostęp do urządzenia może być
zabezpieczony Autoryzacją
Windows.

zabezpieczeń do dyspozycji mamy wygodną
Autoryzację Windows, która pozwala
kontrolować dostęp do urządzenia za pomocą
loginu i hasła użytkownika w systemie
Windows, co pozwala również śledzić każdy
wydruk administratorowi sieci. Zwiększa to
wygodę użytkowników, którzy nie muszą
zapamiętywać kolejnych haseł. Dodatkowa
ochrona jest możliwa dzięki funkcji szyfrowania
informacji, która zabezpiecza przed
przechwyceniem lub sfałszowaniem niektóre
dane, jak hasła użytkowników czy adresy w
książce adresowej.
Dokumenty mogą być jeszcze bardziej
chronione dzięki funkcji DOS (Document
Overwrite Security), która czyści dysk twardy
urządzenia z tymczasowych danych.

Funkcjonalne oprogramowanie
Web Image Monitor to oprogramowanie
zainstalowane w urządzeniach i dostępne z
poziomu przeglądarki internetowej.
Administrator może zaoszczędzić czas
zarządzając DSm725 i DSm730 bezpośrednio ze
swojego komputera. Użytkownicy mogą
przeglądać, pobierać oraz drukować dokumenty
zapisane na serwerze dokumentów lub
sprawdzać stan papieru czy poziom tonera w
urządzeniach.
Web SmartDeviceMonitor daje
administratorowi kontrolę nad wszystkimi
urządzeniami w sieci za pomocą przeglądarki
internetowej. Nieustannie monitoruje
podłączone urządzenia dostarczając wszystkich
informacji o ich statusie. Za pomocą
powiadomień pocztą elektroniczną zapewnia
pełną kontrolę i maksymalizuje produktywność.

Łatwe i inteligentne wykorzystanie sieci
Nashuatec DSm725 i DSm730 zintegrują się
szybko i bez przeszkód z Twoim środowiskiem
sieciowym. Opcjonalne interfejsy Wireless LAN
i Bluetooth pozwalają korzystać z wygody
podłączenia urządzeń bez użycia kabli, dzięki
najnowszym osiągnięciom technologii mobilnej.



Specyfikacja techniczna Nashuatec DSm725/DSm730
Typ konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną
Bęben organiczny OPC
Źródło zasilania 220 ~ 240V, 50/60Hz
Pobór mocy mniej niż 1,32 kW, w trybie oszczędzania poniżej 7,5W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 550 x 604 x 980mm
Waga mniej niż 62kg
Gramatura papieru 60 - 105g/m2 (kaseta 1 oraz dupleks)

52 - 157g/m2 (kaseta 2)
Podawanie papieru 2 x 500 arkuszy (kasety)
Całkowita pojemność papieru 3100 arkuszy (z opcjami)
Kopiarka cyfrowa
Proces kopiowania elektrostatyczny, suchy, podwójna wiązka laserowa
Metoda skanowania skaner płaski 600dpi, 256 odcieni szarości
Pamięć kopiarki 128MB RAM (maks. 384MB oraz dysk twardy 20GB)
Format kopii od A6 do A3
Szybkość kopiowania 25/30 str. A4 / min.
Czas nagrzewanie 12 sekund
Pierwsza kopia 4,4 sekundy
Wielokrotność do 999 kopii
Skalowanie 25% - 400% płynnie co 1%
Funkcje standardowe łączenie kopii, przekładka, dodawanie okładek, automatyczny

wybór papieru, edycja obrazu, znakowanie datą,
10 programów, elektroniczne sortowanie/obracanie,
negatyw/pozytyw, numerowanie stron, 100 kodów
użytkownika (opcjonalnie do 500)

Funkcje opcjonalne funkcja magazynu/broszury, dupleks (druk dwustronny),
serwer dokumentów (z dyskiem twardym), numerowanie
w tle, znaki użytkownika

Sieciowa drukarka laserowa (opcja)
Szybkość druku 25/30 str. A4 / min.
Procesor 466MHz
Rozdzielczość 600dpi (porównywalne z 2400dpi na 600dpi z wygładzaniem)
Pamięć standardowa 384MB, dysk twardy 20GB
Języki drukarki RPCSTM, PCL5e, PCL6, Adobe®PostScriptTM3 (opcja)
Czcionki 58 czcionek PCL, 136 PostScript (opcja)
Interfejsy standardowe USB 2.0, Ethernet 100/10BaseTX
Interfejsy opcjonalne Wireless LAN IEEE802.11b, Bluetooth, równoległy IEEE1284,

FireWire IEEE 1394
Protokoły sieciowe TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Systemy operacyjne Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 serwer,

Macintosh 8.6 - 9.2, 10.1
Funkcje dupleks i serwer dokumentów (opcje), sortowanie

elektroniczne, wydruk poufny, wydruk próbny, blokowanie
wydruku, wstrzymanie wydruku, zachowanie wydruku,
znak wodny, wiele stron na jednej itp.

Skaner sieciowy (opcja)
Szybkość skanowania 52 str. A4 / min.
Rozdzielczość 600dpi, TWAIN 1200dpi
Format oryginałów A5 - A3
Format plików PDF, JPEG, TIFF
Sterowniki sieciowy TWAIN
Funkcje skan do e-maila (protokół SMTP z autoryzacją), rozsyłka

masowa (maks. 500 dla jednego zadania), książka adresowa
(maks. 2000 adresów, protokół LDAP), skan do folderu (SMB
lub FTP, maksymalnie 50 folderów w jednym zadaniu), skan
do adresu URL, skan do NCP

www.nashuatec.pl

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego
ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie
produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie
marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Faks (opcja)
Linia telefoniczna PSTN, PBX, druga i trzecia linia G3 (opcja)
Kompatybilność ITU-T G3, T.37 Internet faks, T.38 IP faks
Rozdzielczość 200 x 200/100dpi, 400 x 400dpi (opcja)
Kompresja danych MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość transmisji 2 sek.
Szybkość transmisji danych 33,6Kbps
Szybkość skanowania 0,56 sek. (LEF)
Pamięć standardowa 4MB SAF, 8MB pamięć stron (320 stron)
Pamięć opcjonalna 28MB SAF, 16MB pamięć stron (2240 stron)
Inne cechy transmisja potrójną linią (opcja), dupleks (opcja), książka numerów,

numery szybkiego wybierania (1200), transmisja książki, obracanie
obrazu, kopia zapasowa (do 1 godz.), faks  sieciowy, przesyłanie faksów
e-mailem, 100 kodów  użytkownika (maks. 500), IP faks, faks
Internetowy, faks bez papieru/serwera

Oprogramowanie SmartDevice Monitor™
(razem z drukarką i skanerem) Web SmartDevice Monitor™

Web Image Monitor™
DeskTop Binder™ V2 Lite

Wyposażenie dodatkowe
Automatyczny odwracający podajnik na 50 dokumentów DF83
Kaseta na papier (2 x 500) PS490A
Kaseta dużej pojemności (1x2000) (LCT) PS500A
Dupleks AD420A
Finiszer (1x1000, 3 pozycje zszywania) SR790A
Finiszer (1x500, zszywanie) SR820A
Ruchoma taca sortująca (1x250) DIF3030SS
Taca odbiorcza (1x125) PT280A
Inne opcje pokrywa oryginałów, taca podajnika ręcznego, mostek

pośredni, podstawa jeśli nie są instalowane kasety PS490A
ani PS500A, rozszerzenie kodów użytkownika, konwerter
formatu plików, dysk twardy 20GB


