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Każde biuro oraz grupa robocza ma inne

codzienne potrzeby związane z produkcją i

zarządzaniem dokumentami. Seria

kompaktowych urządzeń wielofunkcyjnych

Nashuatec DSm415 została stworzona właśnie

w celu ich zaspokojenia. Systemy kopiują,

drukują i skanują w sieci oraz faksują

dokumenty zapewniając wysoką produktywność

przy jednoczesnej optymalizacji ponoszonych

kosztów. Standardowy druk dwustronny,

bezpośrednie skanowanie do poczty

elektronicznej, czy też faks nie używający

papieru dodatkowo podnoszą wydajność

pracowników i redukują koszty. Seria urządzeń

DSm415 jest idealnym rozwiązaniem

zaspokajającym codzienne potrzeby.

Kopie o wyjątkowej jakości
Seria urządzeń Nashuatec DSm415 dostarcza
dwustronne kopie formatu A4, oszczędzając
czas i redukując zużycie papieru. Cyfrowa
technologia umożliwia uzyskanie kopii o
doskonałej rozdzielczości 600dpi z prędkością
15 stron A4 na minutę, a krótki czas
nagrzewania oraz pierwszej kopii gwarantują
szybkie wykonanie każdego zadania.
Dokumenty wielostronicowe kopiuje się bez
wysiłku wykorzystując automatyczny podajnik
dokumentów.

Nashuatec DSm415/f/p/pf. Codzienne drukowanie, kopiowanie, 

Dwustronne drukowanie
Nashuatec DSm415 wykonuje wydruki o
rozdzielczości 600dpi z szybkością 15 stron na
minutę. Dokumenty wielostronicowe mogą
być wydrukowane dwustronnie dzięki
modułowi dupleksu, który jest standardowym
wyposażeniem. Przyjazny dla użytkownika
panel sterownika RPCS™ dodatkowo ułatwia
korzystanie z urządzenia prowadząc
użytkownika w sposób intuicyjny po
wszystkich funkcjach.



faksowanie i skanowanie dokumentów.

Dwa źródła papieru umożliwiają
wygodną i nieprzerwaną pracę z
dużymi nakładami dokumentów.

Komunikacja w sieci
Urządzenia serii DSm415 współpracują z
większością popularnych środowisk
sieciowych. Standardowy port USB 2.0 oraz
karta sieciowa Ethernet sprawiają, że
podłączenie systemu Nashuatec jest
wyjątkowo łatwe i wygodne. Dodatkowo
opcjonalne porty komunikacji bezprzewodowej
Bluetooth oraz Wi-Fi pozwalają na ustawienie
urządzenia w dowolnym miejscu biura bez
względu na istniejącą infrastrukturę sieci.

Łatwe skanowanie
Szybkie skanowanie wielostronicowych
dokumentów w rozdzielczości 600dpi jest
możliwe na urządzeniach Nashuatec DSm415
dzięki wykorzystaniu automatycznego
podajnika ADF. Funkcja bezpośredniego
skanowania do poczty elektronicznej
umożliwia wysłanie dokumentów jako
załączniki PDF lub TIFF do dowolnego odbiorcy
na świecie. W tym celu nie trzeba stosować
jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania
czy też serwera.

Wygodne i szybkie faksowanie
Wraz z konwencjonalnym faksem urządzenia
Nashuatec DSm415 mogą korzystać z funkcji
oszczędnego faksu, który nie używa papieru.
Faksy można wysyłać bezpośrednio z
komputera bez potrzeby ich wcześniejszego
drukowania.

Funkcja skanowania do e-maila
pozwala na bezpieczną i szybką
dystrybucję dokumentów.

Wysoka wydajność i małe
wymiary urządzenia - idealne
dla małego biura.

Dwustronne wydruki i kopie w
standardzie zaoszczędzają cenny
czas i obniżają koszty papieru.

WebImage Monitor™
Urządzenia Nashuatec DSm415 są
wyposażone w łatwe w użyciu
oprogramowanie umożliwiające zdalne
zarządzanie urządzeniami i dokumentami.
WebImage Monitor™ jest zainstalowany w
urządzeniach, a dostęp do niego uzyskuje się
przez każdą standardową przeglądarkę
internetową. W rezultacie administrator może
zarządzać systemami zdalnie z dowolnego
komputera. 

Rozwiązania Nashuatec
Ofertę systemów Nashuatec dopełnia szeroka
gama oprogramowania do zarządzania
dokumentami i komunikacji oraz redukcji
kosztów. Rozwiązania Nashuatec mają na celu
podniesienie efektywności przy jednoczesnej
optymalizacji ponoszonych kosztów.
Konsultanci Nashuatec, łącząc swoje
doświadczenie i wiedzę z nowoczesną
technologią i wysokiej jakości usługami, są w
stanie stworzyć indywidualnie dopasowane
rozwiązanie na miarę potrzeb każdej
organizacji.



Specyfikacja techniczna DSm415, DSm415p, DSm415f i DSm415pf
Typ konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną
Bęben organiczny OPC
Źródło zasilania 220 ~ 240V, 50/60Hz
Pobór mocy mniej niż 1kW, w trybie oszczędzania poniżej 25W
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 468 x 450 x 371mm
Waga mniej niż 22kg
Gramatura papieru kasety i dupleks: 60 - 90g/m2

podajnik ręczny: 60 - 157g/m2
Podawanie papieru 250 arkuszy w kasecie oraz 100 w podajniku ręcznym
Całkowita pojemność papieru 850 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej 250 arkuszy
Format papieru A6 - A4
Dupleks standard
kopiarka cyfrowa
Proces kopiowania elektrostatyczny, suchy, dwuskładnikowy
Metoda skanowania skaner płaski 600dpi z dwiema wiązkami lasera
Pamięć DSm415: 16MB

DSm415f: 64MB
DSm415p/DSm415pf: 192MB

Szybkość kopiowania 15 stron A4 na minutę
Czas nagrzewania mniej niż 15 sekund
Pierwsza kopia mniej niż 7,5 sekundy
Wielokrotność do 99 kopii
Skalowanie 50% - 200%, płynnie co 1%
Funkcje dodatkowe numerowanie stron, znacznik daty, znaki stałe oraz użytko-

wnika, przekładki, tryb fotograficzny, automatyczny wybór
papieru, automatyczne przełączanie pomiędzy kasetami z
papierem, automatyczny start, obracanie obrazu, dokładanie
okładki, kody użytkownika (50), sortowanie elektroniczne

sieciowa drukarka laserowa (DSm415p i DSm415pf)
Szybkość druku 15 stron A4 na minutę
Procesor 240MHz, TMPR 4955B-300
Pamięć 192MB
Rozdzielczość 600dpi
Języki drukarki RPCS™, PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript™ 3™ (opcja)
Czcionki 35 Intellifonts, 10 czcionek TrueType, 1 czcionka bitmapowa,

136 czcionek Adobe Type 1 (opcja)
Interfejsy standardowe USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX
Interfejsy opcjonalne port równoległy (IEEE1284)

Wireless LAN (IEEE802.11b)
Bluetooth
FireWire (IEEE 1394)

Protokoły sieciowe TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk
Systemy operacyjne Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server

Macintosh 8.6 - 9.2, 10.1
Unix/Linux
IBM iSeries/ AS/400 z OS/400 Host Print Transform
Novell Netware

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.

skaner sieciowy (DSm415p i DSm415pf)
Szybkość skanowania 22 strony A4 na minutę
Rozdzielczość 600dpi
Format oryginałów A5 - A4
Format plików PDF, TIFF
Sterownik sieciowy TWAIN
Funkcje skanowanie do e-maila (protokół SMTP z autoryzacją),

rozsyłka masowa (maks. 150 dla jednego zadania), książka
adresowa (maks. 150 adresów), regulacja obrazu

oprogramowanie (razem z drukarką i skanerem)
SmartDevice Monitor™
Web SmartDevice Monitor™
WebImage Monitor™
DeskTop Binder™ V2 Lite
ScanRouter™ V2 Lite
faks (DSm415f I DSm415pf)
Linia telefoniczna PSTN, PBX
Kompatybilność ITU-T G3
Rozdzielczość 200 x 100/200/400
Kompresja danych MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość transmisji danych 33,6Kbps
Szybkość skanowania mniej niż 2 sek. (200 x 200dpi, A4)
Pamięć stron standard: 3MB
Podtrzymywanie pamięci tak
Wyposażenie dodatkowe
Automatyczny odwracający podajnik na 30 dokumentów (DSm415 i DSm415p)
Kaseta na papier (1 x 500 arkuszy)
Podstawa


