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De riktige funksjonene. Til riktig pris

Arbeidsplassen din trenger høy ytelse og kraftfulle funksjoner i den daglige driften. Men du vil også ha

valuta for pengene. MP 402SPF oppfyller alle kriteriene. Denne innovative A4-multifunksjonsskriveren for

svart-hvitt-utskrift med Intel-prosessor gir deg klassens laveste kostnader per side. Den kan enkelt

integreres i nettverket ditt og har et innovativt brukergrensesnitt som gir deg rask tilgang til funksjonene,

slik at små og mellomstore arbeidsgrupper kan yte sitt beste og skape fremdrift.

10,1 tommers smart-betjeningspanel med et intuitivt brukergrensesnitt bidrar til økt produktivitet og forbedret

arbeidsflyt

Tosidigmater med enkeltpassering skanner begge sider av et dokument i én vending, noe som reduserer

skannetiden og gjør deg enda mer effektiv

Raskere hastighet med forbedret Intel-prosessor slik at du kan få gjort enda mer

Utskrift med høy oppløsning og 1 200 x 1 200 ppt i full hastighet slik at du alltid får det beste resultatet

Forsterket sikkerhet med integrert autentiseringsprogramvare



Smart, produktiv og kompakt

Teknologi som gir deg mer

Enheten er enkel å betjene med det intuitive 10,1
tommers smart-betjeningspanelet som har alle de
funksjonene du trenger for å få gjort enda mer.
Utvidet programvarefunksjonalitet og tilgang til
produktivitetsfremmende apper som kan lastes ned
via vårt programområde, gjør bedriften din mer
effektiv. Skriveren er også konfigurert for bruk av
skytjenester. Programvaren kan integreres med
Streamline NX, FlexRelease NX og Enhanced
Locked Print NX.

Høy kvalitet. Enda mer effektiv

Med 1 200 x 1 200 ppt i full hastighet gir
multifunksjonsskriveren deg høy kvalitet samtidig
som du sparer tid. Skann effektivt i høy hastighet
via SPDF, og skriv ut direkte fra flyttbare medier: du
setter bare inn en minnepinne eller et SD-kort. Med
mobile løsninger som Airprint og NFC kan du skrive
ut ved hjelp av en smarttelefon eller et nettbrett når
du er på farten, uten behov for tilleggsprogramvare
eller -drivere.

En kompakt løsning

Enheten er stillegående og kan plasseres i et
hjørne eller på skrivebordet hvor den kan håndtere
hele arbeidsflyten til små og mellomstore
arbeidsgrupper. I tillegg til å være den minste, har
den også noe av den mest innovative
funksjonaliteten i sin klasse. Berøringsskjermen har
felles grensesnitt for både A3- og A4-modellene for
økt effektivitet.

Optimaliser arbeidsflyten med
Streamline NX

Ved å integrere Streamline NX, en kraftfull pakke
med skalerbare og integrerte programmer og
verktøy for dokumenthåndtering, kan globale
bedrifter få en standardisert, smart løsning til alle
kontorene sine over hele verden. Ved å kombinere
både vår maskinvare og programvare kan du
oppnå en reduksjon i driftskostnadene på opptil 40
%, samtidig som at målene for sikkerhet, samsvar
og bærekraft ivaretas.



MP 402SPF
HOVEDSPESIFIKASJONER

GENERELT

Oppvarmingstid: 21 sekunder
Hastighet første utskrift: 5 sekunder
Utskriftshastighet: 40 sider i minuttet
Prosessor: Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46

GHz
Minne: standard: 2 048 MB
Harddisk: standard: 320 GB
Mål (B x D x H): med SPDF: 476 x 483 x 510 mm
Vekt: Prosessorenhet: 26 kg
Strømkilde: 220–240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKIN

Kopieringsprosess: Tørr 1-komponent- og
elektrofotografisk utskrift

Skanneelement: LED-system
Flerkopi: opptil 99 kopier
Oppløsning: 600 x 600 ppt
Zoom: fra 25 % til 400 % i trinn på 1 %

SKRIVER

Utskriftsprosess: Tørr 1-komponent- og
elektrofotografisk utskrift

Skriverspråk: standard: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF-direkteutskrift,
Mediaprint (JPEG/TIFF)
tillegg: XPS

Utskriftsoppløsning: maksimalt (1 200 x 1 200 ppt)
Grensesnitt: standard: Ethernet 10 base-T/100

base-TX/1000 base-T
tillegg: Toveis IEEE 1284, Trådløst
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Nettverksprotokoll: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljøer: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Mac OS-miljøer: Macintosh OS X v10.8 - v10.11
UNIX-miljøer: UNIX Sun® Solaris: 9, 10

HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1

SAP® R/3®-miljøer: SAP® R/3 3.x® eller nyere, mySAP
ERP 2004 eller nyere

SKANNER

Skannehastighet: SPDF: maks. 40 (ensidig)/80 (tosidig)
originaler i minuttet

Oppløsning: standard: 100-600 ppt
standard: 200 ppt

Originalformat: A4
Medfølgende drivere: Nettverk-TWAIN
Skann til: E-post, mappe, USB, SD-kort, SMB,

FTP, URL (tillegg), PDF/A, PDF med
digital signatur, søkbar PDF (innebygd)
(Tillegg)

FAKS

Krets: PSTN, PBX
Kompatibilitet: G3, ITU-T (T.37) internettfaks
Oppløsning: standard: 8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 200

ppt, 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 100 ppt
Komprimeringsmetode: MH, MR, MMR, JBIG
Overføringshastighet: G3: 2 sekund(er) (200 x 100 ppt, JBIG)
Modemhastighet: maksimal: 33,6 kbps
Skannehastighet: 2,4 sekunder
Minnekapasitet: standard: 4 MB
Sikkerhetskopiering av minne: ja: 1 timer

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalt papirformat: standard papirmagasiner: A4, A5, A6,
B5, B6
multiarkmater: A4, A5, A6, B5, B6

Papirkapasitet: maksimalt: 1 600 ark
Mottakskapasitet: standard: 250 ark
Papirvekt: 52–162 g/m²

MILJØ

Strømforbruk: maksimalt: 1 140 W
strømforbruk under drift: 587,81 W
klarmodus: 107 W
hvilemodus: mindre enn 0,9 W
typisk strømforbruk (TEC): 1,756 kWh
gjenoppretting: 8,6 sek.

TILLEGGSUTSTYR

Papirmagasin (1 x 250-arks papirmagasin, 1 x 500-arks papirmagasin),
middels høyt kabinett, høyt kabinett, toveis IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), telleverksgrensesnitt, filformatkonverterer, sikkerhetsenhet
for dataoverskriving (sertifisert versjon), fakstilkoblingsenhet, Unicode
fontpakke for SAP, OCR-enhet, XPS-direkteutskrift, forsterket harddisk-
sikkerhet, NFC-kortleser, USB-enhetsserver, utvidet USB-kort

REKVISITA

Tonerkapasitet: svart: 10 400 utskrifter
Total tonerkapasitet (A4/LT, 6 %
dekningsgrad)

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige modeller,
tilleggsutstyr og programvare, kan du kontakte din lokale forhandler.

ISO9001-sertifisert,
ISO14001-sertifisert,
ISO27001-sertifisert
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