
DX 2330/DX 2430

Szybkość, efektywność i niski koszt 
uzyskania wydruku
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•
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•
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 Wysoka prędkość drukowanie nie musi być droga. DX 2330 / DX 2430 to doskonały stosunek ceny do 
możliwości jakie oferuje. Drukuje z imponującą prędkością 90 stron na minutę, oferując użytkownikowi 
niezawodność i łatwość obsługi. Druk dodatkowymi kolorami (Spot) oraz edycja dokumentów jest teraz 
jeszcze łatwiejsza. Dodając opcjonalny kontroler druku otrzymujemy wydajną drukarkę z możliwością druku 
bezpośrednio z komputera.

 Duża wydajność 
 Inteligentny system podawania papieru.
 Łatwa wymiana bębnów kolorowych.
 Rozbudowane funkcje edycji.
 Opcjonalny kontroler druku.

 FUNKCJONALNOŚĆ

• Doskonała wydajność przy prędkości 90 stron na minutę.
• Czas pomiędzy przygotowaniem matrycy, a wydrukiem wynosi tylko 1 minutę.
• Dokładając opcjonalny kontroler druku zamienisz DX 2330/DX 2430 w szybką drukarkę.

Wysoka wydajność i produktywność

Jakość przy niskich kosztach

KOLOR WYSOKIEJ JAKOŚCI

Dzięki DX 2330/DX 2430 druk dodatkowymi kolorami staje się niedrogi, a wymiana bębnów kolorowych 
jest szybka i łatwa. Dostępnych jest dziesięć standardowych kolorów farb oraz dodatkowe kolory według 
zamówień klienta. Rozdzielczość drukowania 300 DPI w połączeniu z kontrolerem druku, pozwoli na  
uzyskanie najlepszych jakości drukowanych obrazów bezpośrednio z komputera.

 TRWAŁOŚĆ I  NIEZAWODNOŚĆ

• Nowa system podawania farby: zmniejsza koszty posiadania oraz zwiększa niezawodność. 
• Precyzyjny system podawania papieru: separacyjny mechanizm podawania z regulacją docisku.



DX 2330/DX 2430

 BEZPOŚREDNIA EDYCJA

• Powiększ, zmniejsz lub złącz oryginały bez konieczności użycia komputera.
• Uzyskaj najlepszy rezultat druku tekstu i grafi ki, poprzez możliwość wyboru rodzaju powielanych 

dokumentów w trybie Foto/Tekst.

PRACA Z CIENKIMI PAPIERAMI

Czy używasz cienkich papierów? Z DX 2330/DX 2430 doskonale sobie z nimi radzi. System automatycznego 
wykrywania zacięć i ponownego podania papieru pozwoli uniknąć przestojów. DX 2330/DX 2430 akceptuje 
papiery o gramaturze od 35 g / m²

MYŚLIMY EKOLOGICZNIE, A TY?

Proces druku nie potrzebuje ciepła do utrwalania obrazu, dzięki temu wykorzystuje znacznie mniej 
energii elektrycznej niż inne typy drukarek. W związku z tym Twoje rachunki za prąd są znacznie niższe, 
a dodatkowo chronisz środowisko naturalne. DX 2330/DX 2430 zużywa znacznie mniej energii niż 
konwencjonalna drukarka. Powielanie cyfrowe jest przyjazne zarówno dla środowiska naturalnego jak i 
Twojej kieszeni. 



DX 2330/DX 2430

www.nashuatec.com

Po więcej informacji prosimy o kontakt z

PODSTAWOWA

Rodzaj: Cyfrowy, desktop
Proces druku: W pełni automatyczny, jednobębnowy system druku.
Oryginały: Arkusz (tylko jeden oryginał)
Rozmiar papieru: Minimum: 90 x 140 mm
 Maksimum: 275 x 395 mm
Rozmiar papieru: Minimum: 90 x 140 mm
 Maksimum: 275 x 395 mm 
Gramatura papieru: 35.0-127.9 g/m²
Pole zadruku: DX 2330: Maksimum 210 x 355 mm 
 DX 2430: Maksimum 250 x 355 mm
Prędkość druku: 60 - 90 arkuszy na minutę (do wyboru)
Czas uzyskanie
pierwszego wydruku: Mniej niż 45 sekund
Rozdzielczość: 300 x 300 dpi
Rodzaje oryginałów: Tekst, fotografi a, teks/fotografi a
Pozycjonowanie obrazu: Pionowo: ± 10 mm
 Poziomo: ± 10 mm
Współczynnik reprodukcji:  Fabryczne ustawienie powiększania: 115, 122, 141%
 Fabryczne ustawienie pomniejszania: 71, 82, 87, 93% 
Zoom: Nie
Druk kolorowy: Po zastosowaniu bębnów kolorowych
Pojemność tac
podającej/ odbiorczej: 500 arkuszy (80 g/m²) 
Zasilanie: 220-240 V, 50 - 60 Hz 
Pobór mocy:  Maksimum: Tworzenie matrycy: mniej niż 175 W
 Przy drukowaniu: Mniej niż 175 W
 (przy prędkości 90 arkuszy na minutę)
 Tryb oszczędzania energii: 35 W
Wymiary (Sz. x G. x W.): 1.232 x 672 x 519 mm
Waga: 55 kg

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna korekcja tła, tryb tekst/foto, tryb Tinty, tryb SP, łączenie dwóch 
oryginałów, dodatkowe kolory dzięki możliwości zastosowania opcjonalnych 
bębnów kolorowych.

OPCJE

Sieciowy kontroler druku VC-20
Karta interfejsu typ 20
Bęben kolorowy typ 20 (A4/B4)
Szafka

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Type TT3 (100 matryc z jednej roli, format A4/B4)
Farba type TT3 (500 ml)
Farba type II (600 ml): czerwona, niebieska, żóta, zielona, fi oletowa, granatowy, 
brązowa, kasztanowa, pomarańczowa, niebieska z odcieniem zielonkawym.
Farby CM (kolory przygotowane na życzenie klienta, 500 ml)

Niniejsze produkty Nashuatec zostały tak zaprojektowane, aby spełnić wymogi 
dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

W celu uzyskania dalszych informacji oraz dostępność modeli, opcji i oprogramowania, 
należy skontaktować się z lokalnym dostawcą Nashuatec.

Certyfikat ISO9001: 2000   Certyfikat ISO1400

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. 
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze. 

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być 
zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w części lub całości ani wykorzystywane w innych 
opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.


