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A legújabb funkciók a becsatlakozó csapatok számára.
Bárhová is szeretne eljutni vállalkozásával, a digitális és
a nyomtatott dokumentumok közötti átjárásnak olyan
egyszerűnek kell lennie, mint az egyszer egynek. Amikor
következő multifunkciós nyomtatóján gondolkozik,
a legfejlettebb funkciókkal rendelkező készülék
kiválasztásával biztosíthatja csapatának mindazt, amire
szükségük van munkájuk elvégzéséhez - még gyorsabban
és hatékonyabban.
Kiküldheti a legfrissebb céges híreket. Vagy e-mailben elküldheti
a beszkennelt jelentéseket a menedzsmentnek. Az iroda
zökkenőmentes működése a napi belső folyamatok óramű
pontosságú működésén múlik.
De a megfelelő sebesség csak egy része annak, amire
manapság egy vállalatnak szüksége van. A munkatársaknak
be kell tudni csatlakozniuk akkor is, ha az irodán kívül járnak.
Az információk és a dokumentumok mobileszközökön
vagy a felhőben való megosztása létfontosságú az új üzleti
lehetőségek megtalálásához. Ez az a terület, ahol számíthat
ezekre az MFP-kre - segítenek új szintre emelni a profitot és az
energiahatékonyságot.

Mindenre kiterjedő eszközök
Gyors kibocsátást, kiváló minőséget és megbízhatóságot nyújtó
következő generációs fekete-fehér MFP-ink a legkorszerűbb,
felhasználó központú vezérléssel rendelkeznek, ahol az intuitív
funkciókat érintéssel irányíthatja.
Gyors nyomtatás: Öt modellel a termékcsaládban,
a nyomtatási sebesség 30 oldal/perctől 60 oldal/percig (ppm)
terjed, akár A3W papírméretig.
Kiváló minőségű másolás: Automatikus folyamatvezérlőnknek
és előhívó frissítő rendszerünknek köszönhetően minden
másolat tiszta, éles képminőségű.
Továbbfejlesztett szkennelés: A beépített 150 oldalas
Duplex Single Pass Feeder (DSPF) adagoló akár 200 kép/
perc sebességgel is képes a vegyes típusú dokumentumokat
feldolgozni. A többoldalas beolvasott dokumentumokat akár
külön fájlokba is konvertálhatja a rendszer a Multicrop funkció
segítségével. A beolvasott anyagokat az optikai karakter
felismerő (OCR) használatával szerkeszthető Microsoft® Office
fájlokká vagy kereshető PDF állományokká is átalakíthatjuk.
Rugalmas befejezés: a manuális és kapocs nélküli tűzéstől
a gerinctűzésig - a befejező opciók széles köréből választhat
és adhat egyszerűen dokumentumainak professzionális
megjelenést.

Továbbfejlesztett szkennelés
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Energiatakarékosság kiváló minőséggel
párosítva
A sebesség és a minőség tökéletes
egyensúlyát érheti el, miközben működési
költségeit lefaraghatja. A készülékek
jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)
értéke alacsony, az MFP-k kikapcsolása
és bekapcsolása időzíthető. A toner
alacsony olvadáspontja csökkenti az
energiafogyasztást, és a gyors felfűtési
rendszer minimálisra csökkenti
a bemelegedési időt.
Az Eco Recommendation (Környezetbarát
ajánlások)*1 egy további funkció, amely
az MFP leginkább környezetbarát módon
történő használatára emlékeztet - és
leállítja azokat a funkciókat, amelyekre
Önnek párhuzamosan nincs szüksége.

*1

Dokumentum tárolási adatok nyomtatásához és közvetlen nyomtatáshoz (FTP/SMB/USB)
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Okosabb megoldások
egyszerűbben
Jóval több, mint egy egyszerű nyomtató. Multifunkciós
készülékeink (MFP-ink) irodai központokként működnek,
számos időtakarékos technológiával és funkcióival
felszerelve, hogy az emberek arra koncentrálhassanak,
amihez a legjobban értenek, az üzletre.
Ha egy MFP igazán jól működik, könnyű azt magától értetődőnek
venni. És pontosan ezt szeretnénk elérni legújabb feketefehér készülékeinkkel. Legyen szó akár a gyors bemelegedési
időről vagy a kezelőpanel egyszerű, intuitív beállításairól,
minden funkciót úgy terveztünk meg, hogy az irodai munkát
hatékonyabbá tegyük - egészen az alapoktól.
Informatikai szemszögből nézve az MFP-t olyan gördülékenyen
és egyszerűen integrálhatja vállalati rendszerébe, ahogy
a készülék beépített rendszergazdai eszközeit.

Önhöz tervezve
Képzeljen el egy MFP-t, amely érzékeli, ha közelítenek hozzá,
bekapcsol és várja, hogy bejelentkezzenek rá. A testreszabható
kezdőképernyőre beállíthatja a leggyakrabban használt
funkciókat. Egyszerűen megdöntheti a nagyméretű, 10,1"-es
színes LCD érintőképernyőt egy jól látható szögbe. És más
okos eszközök használatával azonos módon nagyíthat és
kicsinyíthet, valamint húzhat helyükre menüelemeket, hasznos
hivatkozásokat hozva létre.

Testreszabhatja a kezdőképernyőt a leggyakrabban használt funkciókkal.
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És ha valamiben nem biztos, a beágyazott "gyorssegéd" menü
segít megtalálni a helyes irányt. Az integrált webböngésző
funkciónak köszönhetően az MFP-ről online kapcsolat is
létesíthető.
Hatékony segítség minden lépésnél
Nyomtatási feladata nagy, bonyolult és időigényes lehet, de
MFP-nkkel történő ellenőrzése és befejezése nem lesz az.
A Fejlett előnézet funkció, az olyan funkciókkal együtt, mint az
egyszerű üzemmód (Easy Mode) és a következetes felhasználói
felület, lehetővé teszi, hogy a beolvasott dokumentumok
ellenőrzését és szerkesztését az MFP-n végezze el. Megkímélve
ezzel Önt attól, hogy a nyomtatás előtt az utolsó pillanatban
elvégzett változtatásokat a számítógépén kelljen elvégeznie.

A szkennelés minőségét az Automatikus színmód (Auto
Color Mode) funkció javítja, az eredeti kép színeit pontos
szürkeárnyalatokhoz igazítva. És ahelyett, hogy újra begépelné
azokat a dokumentumokat, amelyek csak nyomtatott formában
állnak rendelkezésére, használhatja az OCR-t és különböző
formátumokba szkennelheti őket, többek között kereshető PDF
és szerkeszthető Microsoft® Office fájlokba (Word, PowerPoint
és Excel). A PCL6 emuláció és az eredeti Adobe® PostScript® 3TM
alapkiépítésben elérhető.

Fontos információk digitalizálása és tárolása OCR használatával.
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Kapcsolódás bárhonnan és bármikor
Az üzleti tevékenység többé már nem egyetlen
helyhez kötött, ahogy a munkaerő sem. Éppen ezért
kulcsfontosságú a csatlakozás lehetősége és az információk
biztonságos megosztása.
Hozzáférés az összes digitális területhez
Dolgozzon csapata akár egy irodában vagy különböző helyszíneken telefonokat és táblagépeket használva, minden eddiginél egyszerűbb lesz napra késznek lenni és kapcsolatban maradni. Bármely eszközöket is használjon az üzleti folyamatokhoz, ezek az MFP-k rugalmas módszereket kínálnak a hálózaton vagy a felhőben tárolt adatok nyomtatásához, másolásához, beolvasásához és megosztásához.
Legyen bárhol, a biztonság többé nem jelent problémát. A nyomtatás indítás (Print Release) funkció lehetővé teszi, hogy
a termékcsalád bármelyik hálózatba kötött MFP-jéről nyomtasson, akkor, amikor az Önnek megfelelő - így megelőzhető, hogy
bizalmas dokumentumok felügyelet nélkül maradjanak a készülék tálcáján.
Mobiltelefon
E-mail
Válassza ki, hogyan csatlakozik
Ha
úton
van,
a
Sharpdesk
Hozzáférhet GmailTM vagy Microsoft
A felhő
Mobile segítségével nyomtathat
Exchange fiókjaihoz és közvetlenül
Nyomtasson a felhőből és szkenneljen
mobiltelefonjáról és táblagépéről,
az MFP-ről küldheti el a beolvasott
a felhőbe közvetlenül az MFP
illetve szkennelhet eszközeire a vezeték
adatokat a címlistájában található főbb
kezelőpaneljéről, anélkül, hogy újra és
nélküli
hálózaton
keresztül.
A
funkció
címzetteknek.
újra be kellene írnia a felhasználóneveket
minden olyan alkalmazásból működik,
és a jelszavakat. Az olyan népszerű felhő
amely támogatja a Google Cloud
USB
tárhely szolgáltatásokat, mint a Google
PrintTM-et*1 vagy az AndroidTM nyomtatási
Egyszerűen csak válassza ki az elmentett
DriveTM, a Sharepoint®, a OneDrive®,
Microsoft® Office fájlokat közvetlenül
keretrendszerét
(Sharp
Print
Service
a Microsoft Online, a Box és a Cloud
az MFP-hez csatlakoztatott USB
Plugin).
Portal Office szolgáltatást, egyszeri
meghajtójáról és nyomtassa ki őket.
bejelentkezéssel érheti el.
Ha elég közel van a készülékhez, akkor
a Near Field Communication (NFC)
segítségével is csatlakozhat az MFP-hez.
Vagy használhatja telefonját az MFP-n
található QR Code® beolvasásához.
Akárhogy is tesz, a konfigurációval már
nem kell bajlódnia.

Csatlakoztassa és nyomtasson USB memóriaeszközéről.

*1 Elérhetősége országonként/térségenként eltérő lehet.
*2 Ha engedélyezik, néhány funkció nem lesz elérhető.
*3 HCD PP ver1.0 - nem Common Criteria
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Biztonságos és rugalmas
Az egyre több információ digitális
formában történő megosztása
természetesen felveti a biztonság
kérdését is. Ezekkel az MFP nyomtatókkal
nem kell kompromisszumokat kötnie az
adatok védelme érdekében. A hozzáférés
ellenőrzése egyszerű a nagy biztonságú
bejelentkezések és a felhasználói
hitelesítés révén. Miközben minden
e-mail-es kommunikáció is biztonságos
az S/MIME használata révén.
A lehető legnagyobb védelemhez, amit
jellemzően a kormányzati, katonai
vagy jogi szervezetek kívánnak meg,
az IT rendszergazdája állandó jelleggel
engedélyezheti*2 a legmagasabb szintű
biztonságot, ami megfelel a Hard
Copy Device védelmi profil (HCD PP*3)
szabványnak.
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Ismerjen meg új módszereket,
melyekkel jobbá teheti üzleti
tevékenységeit.
A papíralapú biztonságtól az egyszerű felhő hozzáférésig
számos új módszer segíthet hatékonyabban működtetni
vállalkozását.

Ha minden energiáját lekötik az üzleti tevékenységek, nincs
ideje (vagy pénze), olyan irodai dolgokkal pepecselnie, mint egy
rossz helyre helyezett papíralapú dokumentum vagy az értékes
erőforrásokhoz történő jogosulatlan hozzáférés.
Ez az a terület, ahol ezek az MFP-k segíthetnek teljes
irányítást gyakorolni szervezete információs infrastruktúrája
felett. Nem csak a mindennapos nyomtatási, másolási és
szkennelési feladatok átalakításával. Ha a Cloud Portal Office
szolgáltatásunkkal és egy vagy több optimalizált szoftver
megoldásunkkal párosítják a készülékeket, akkor a hatékonyság
és termelékenység új szintjeit érheti el minden üzleti területen.

Bárhol, bármikor: közös munka a Cloud Portal Office
segítségével
Akár a munkatársak vannak irodán kívül, megbeszéléseken, akár
előadásokat készítenek elő az irodában, a Cloud Portal Office
segít mindenkinek naprakésznek maradnia.
Az összes információ egyetlen, egyértelműen indexelt helyen
történő tárolásával, a kollégák egyszerűen hozzáférhetnek
ahhoz, amire szükségük van - bármilyen telefonról, laptopról
vagy táblagépről - és még a Sharp BIG PAD interaktív kijelzőről is.
Szkennelje, indexelje és mentse a dokumentumokat
közvetlenül a Cloud Portal Office-ba, majd értesítse kollégáit,
hogy dokumentumokat töltött fel, közvetlenül az MFPről. Ennek a felhőalapú dokumentum-kezelő rendszernek
köszönhetően nem kell többé időt pazarolni több adatbázis és
tárolórendszer átböngészésével, ahogy a rossz helyre mentett
dokumentumokat sem kell többé keresgélni. Ezzel szemben
nagyobb hatékonyságra számíthat az egész vállalkozáson belül.
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Optimalizált szoftver megoldások

Széles kínálatú megoldásainkat úgy tervezték, hogy
a kulcsfontosságú területeken csökkentsék a költségeket,
növeljék a hatékonyságot és erősítsék a biztonságot.
Optimalizált nyomtatási megoldások segítenek nyomon
követni és kezelni a nyomtató és másoló használatot.
Megszüntetheti a jogosulatlan használatot, követheti és
megtérítheti a költségeket, valamint a felesleges hulladék
képződését is csökkentheti.
Optimalizált lapolvasási megoldások időt takarítanak meg és
megelőzik a költséges hibákat a dokumentumok tárolásának
és megosztásának egyszerűsítésével és automatizálásával,
függetlenül formátumuktól.
Optimalizált mobil megoldások rugalmasabb csoportot
hoznak létre azáltal, hogy segítenek az embereknek egyszerűen
és biztonságosan összekötni a táblagépeket, a telefonokat és
a laptopokat, így mindig kapcsolatban állhatnak egymással.
Optimalizált munkafolyamat megoldások az ismétlődő
feladatok egyszerűsítésével segítenek visszaállítani
a jövedelmező növekedés eléréséhez és fenntartásához
szükséges termelékenységet.
Optimalizált menedzsment megoldások megkönnyítik
a többfunkciós eszközök kezelésének terhét és csökkentik
a tulajdonlás költségeit.

A hatékonyabb csapat kialakítása az okos technológiákhoz való
csatlakozással kezdődik.
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Konfigurációk
14. MX-FN29
Gerinctűző
finisher
Alapgép
10. MX-FN27 N
Finisher

13. MX-TU16
Kimeneti tálca
burkolat

15. MX-FN28
Finisher

12. MX-TR20
Feladatelválasztó tálca

16. MX-FN31
Gerinctűző
finisher

9. MX-TR19 N
Kimeneti tálca egység
7. MX-UT10
Irattartó tálca
8. MX-LT10
Hosszúpapíradagoló tálca
6. MX-LC17 N
Nagykapacitású tálca
(A4)

11. MX-RB25 N
Papírtovábbító egység
17. MX-FN30
Finisher

4. MX-DE28 N
5. MX-DE29 N
1. MX-DE25 N
3. MX-DE27 N
2. MX-DE26 N
Gépasztal 550
Gépasztal 550 + 2.100 550 lapos
Gépasztal 3 x 550
Gépasztal 2 x 550
lapos papírfiókkal lapos papírfiókokkal lapos papírfiókokkal lapos papírfiókokkal papírfiók

Kiegészítők
Alapgép

Utómunka

1. MX-DE25 N Gépasztal 550 lapos papírfiókkal

8. MX-LT10 Hosszúpapír-adagoló tálca

550 lap*1 , A3W - A5R (60 - 300 g/m2)

Banner nyomtatáshoz ajánljuk.

2. MX-DE26 N Gépasztal 2 x 550 lapos papírfiókokkal

9. MX-TR19 N Kimeneti tálca egység

550 lap*1 külön-külön az alsóbb és felsőbb tálcákban, A3W - A5R (60 - 300 g/m2)

10. MX-FN27 N Belső finisher

3. MX-DE27 N Gépasztal 3 x 550 lapos papírfiókokkal

A3 - B5 (eltolás/tűzés), A3W - A5R (eltolás nélkül)

550 lap*1 külön-külön az alsóbb és felsőbb tálcákban, A3W - A5R (60 - 300 g/m2)

Eltolásos tálca (felső): max. 500 lapos papírkapacitás*1

4. MX-DE28 N Gépasztal 550 + 2.100 lapos papírfiókokkal

Tűzési kapacitás: max. 50 lap többpozíciós tűzése*1

Felső tálca: A3W – A5R, 550 lap*1 (80 g/m2)
Alsó tálca (jobb): A4 - B5, 900 lap* (60 - 105 g/m )
1

5. MX-DE29 N 550 lapos papírfiók
550 lap*1 , A3W - A5R (60 - 300 g/m2)
6. MX-LC17 N Nagykapacitású tálca (A4)
3.000 lap* , A4 - B5 (60 - 220 g/m )
1

7. MX-UT10 kiegészítő asztal

*1 Lapok száma 80 g/m2 esetén.

2

Tűzési hely: 3 helyen (első, hátsó vagy 2 pontos tűzés)
Manuális tűzés: egy ponton hátul (sík), 45 lap (64 g/m2), 40 lap (80 g/m2)

Alsó tálca (bal): A4, 1.200 lap*1 (60 - 105 g/m2)
2

Kapocs nélküli kapacitás: max.5 lap (64 g/m2), 4 lap (65 – 81,4 g/m2), 3 lap (81,5 105 g/m2)
Kapocs nélküli tűzés helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5
Opcionális lyukasztó modul az MX-FN27 N-hez:
MX-PN14C - 2/4 lyukas lyukasztó modul
MX-PN14D - 4 lyukas széles lyukasztó modul
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Kiegészítők
11. MX-RB25 N

17. MX-FN30 3k Finisher

Papírtovábbító egység

A3 - B5 (eltolás/tűzés), A3W - A5R (eltolás nélkül)

Az MX-FN28, az MX-FN29, az MX-FN30 vagy MX-FN31 egység használata esetén szükséges.

Eltolásos tálca (felső): max. 3.000 lapos papírkapacitás*1

12. MX-TR20 Feladatelválasztó tálca

Tűzési kapacitás: max. 65 lap többpozíciós tűzése*1
Tűzési hely: egy ponton elől (ferde), egy ponton hátul (ferde), 2 pontos tűzés

Az MX-TU16 Kimeneti tálca burkolat szükséges hozzá.

Manuális tűzés: egy ponton hátul (sík), 45 lap (64 g/m2), 40 lap (80 g/m2)

13. MX-TU16 Kimeneti tálca burkolat

Kapocs nélküli kapacitás: max.5 lap (64 g/m2), 4 lap (65 – 81,4 g/m2), 3 lap (81,5 - 105 g/m2)

14. MX-FN29 1k Gerinctűző finisher

Kapocs nélküli tűzés helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5

A3W - A5R (eltolás/tűzés), A3W - A5R (eltolás nélkül)

Opcionális Lyukasztó modul az MX-FN31 és az MX-FN30-hoz:

Eltolásos tálca (felső): max. 1.000 lapos papírkapacitás*1

MX-PN16C - 2/4 lyukas lyukasztó modul

Tűzési kapacitás: max. 50 lap többpozíciós tűzése*1

MX-PN16D - 4 lyukas széles lyukasztó modul

Tűzési hely: egy ponton elől (sík), egy ponton hátul (sík), 2 pontos tűzés
Gerinctűző tálca (alsó): 7 példány (11-15 lapos), 10 példány (6-10 lapos), 20 példány

Nyomtatás

(1-5 lapos). Max. 15 lap per példány.

MX-PF10 Vonalkód betűtípus készlet

15. MX-FN28 1k Finisher

Vonalkódok nyomtatását teszi lehetővé.

A3W - A5R (eltolás/tűzés), A3W - A5R (eltolás nélkül)

Faxolás

Eltolásos tálca (felső): max. 1.000 lapos papírkapacitás*1

MX-FX15 Fax bővítő készlet

Tűzési kapacitás: max. 50 lap többpozíciós tűzése*1

MX-FWX1 Internetes fax bővítő készlet

Tűzési hely: egy ponton elől (sík), egy ponton hátul (sík), 2 pontos tűzés
Opcionális Lyukasztó modul az MX-FN29 és az MX-FN28-hez:

Lapolvasás

MX-PN15C - 2/4 lyukas lyukasztó modul

AR-SU1 Bélyegző készlet

MX-PN15D - 4 lyukas széles lyukasztó modul

Megjelöli a már beszkennelt dokumentumokat ellenőrzésre

16. MX-FN31 3k Gerinctűző finisher

Sharpdesk Licencek

A3 - B5 (eltolás/tűzés), A3W - A5R (eltolás nélkül)

MX-USX1/X5

Eltolásos tálca (felső): max. 3.000 lapos papírkapacitás*1

1/5 licence csomag

Tűzési kapacitás: max. 65 lap többpozíciós tűzése*1
Tűzési hely: egy ponton elől (ferde), egy ponton hátul (ferde), 2 pontos tűzés
Manuális tűzés: egy ponton hátul (sík), 45 lap (64 g/m2), 40 lap (80 g/m2)

MX-US10/50/A0
10/50/100 licence csomag

Kapocs nélküli kapacitás: max.5 lap (64 g/m2), 4 lap (65 – 81,4 g/m2), 3 lap (81,5 -

Sharp OSA®

105 g/m2)

MX-AMX1 Alkalmazás integrációs modul

Kapocs nélküli tűzés helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5

Biztonság

Gerinctűző tálca (alsó): 10 példány (11-15 lapos), 15 példány (6-10 lapos),

MX-FR57U*2 Adatbiztonsági készlet

25 példány (1-5 lapos). Max. 20 lap per példány.

Kereskedelmi verzió

1,182 mm

660 mm

616 mm
1,495 mm*
**1.649
1,649mm
mmha
when
finisher
trayésand
exit traytálca
are extended.
a finisher
tálca
a kimeneti
ki van húzva.

*1 Lapok száma 80 g/m2 esetén.
*2 Későbbi időpontban lesz elérhető.

Shown with
options.
Opciókkal
ábrázolva.

Műszaki jellemzők
Általános jellemzők

Hálózati szkenner

Sebesség (oldal/perc) (Max)
MX-M6070 		
MX-M5070		
MX-M4070		
MX-M3570 		
MX-M3070		

A4*1
60
50
40
35
30

A3
28
24
19
17
15

A3W
26
23
18
16
14

Kezelőpanel kijelzője
Papírméret (Min – Max)

10,1 hüvelykes színes LCD érintőképernyő

Lapolvasási mód
		

Push scan (kezelőpanelről)
Pull scan (TWAIN-t támogató alkalmazással)

Lapolvasási sebesség*7 (ipm) (Max) egyoldalas
		
100

kétoldalas
200

A3W – A5*2

Felbontás (dpi) (Max)
Push scan		
100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan		75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 dpi
felhasználói beállításokkal

Papírsúly (g/m2)
Tálca		
Oldaltálca

60-300
55 – 300

Fájlformátumok	TIFF, PDF, PDF/A, titkosított PDF, kompakt PDF*8,
JPEG*8, XPS, kereshető PDF, Microsoft ® Office (pptx,
xlsx, docx), szöveg (TXT), rich text (RTF)

Papírkapacitás (Alap – Max)
Lapok		
Fiók 		

650 – 6.300
1 – 4 (plusz oldaltálca)

Bemelegedési idő*3 (másodperc)
MX-M6070		
MX-M5070		
MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070

18
16
14

Memória (GB)
Másoló/Nyomtató (megosztott)
Merevlemez*4

5
500

Tápellátás

Névleges helyi váltóáramú feszültség ±10%, 50/60 Hz

Tároló mappák	Gyors fájl tárolás mappa, főmappa, egyéni mappa
(max. 1.000 mappa)

Energiafogyasztás (kW) (Max)

1,84 (220 - 240 V)

Bizalmas tárolás

Méretek (mm) (Szé x Mé x Ma)

616 × 660 × 838

Súly (kg)		

72

Hálózati nyomtató

Szkennelés rendeltetési helye	Szkennelés e-mailbe, Asztalra, FTP szerverre, hálózati
mappába (SMB), USB memóriára, merevlemezre
Szkenner segédprogramok

Sharpdesk

Dokumentumtárolás
Dokumentumtárolási kapacitás*9 oldal
Fő- & egyéni mappák
20.000
Gyors fájl mappa
10.000
Tárolt feladatok*10

fájlok
3.000
1.000

Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés

Jelszavas védelem (fő- & egyéni mappákhoz)

Felbontás (dpi) 	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600
Interfész		USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Másoló
Eredeti papírmérete (Max)

A3

Első másolat ideje*
MX-M6070 		
MX-M5070 		
MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070

3,5
3,7
4,5

Folyamatos másolás (Max)

9.999

5

Másolási felbontás (dpi)
Lapolvasás
600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Nyomtatás 	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600
(másolási módtól függően)
Szürkeárnyalat szintek

256

Zoom tartomány (%) 	25 – 400 (25 – 200 DSPF használatával) 1%-os lépésekben
Beállított másolási arányok (metrikus) 10 (5R/5E)

Vezeték nélküli LAN kapcsolat
Kompatibilis szabványok

IEEE802.11n/g/b

Hozzáférési mód

Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód

Biztonság		WEP, WPA/WPA2-vegyes PSK, WPA/WPA2-vegyes EAP*6,
WPA2 PSK, WPA2 EAP*6

Támogatott operációs rendszer	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,
Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9,
10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Hálózati protokollok

TCP/IP (IPv4, IPv6)

Nyomtatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás),
HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB,
WSD
PDL 		

PCL 6 emuláció, Adobe® PostScript®3TM

Elérhető betűtípusok	80 betűtípus PCL-hez, 139 betűtípus Adobe PostScript
3-hoz

Fax (opcionális MX-FX15 szükséges)
Tömörítési mód

MH/MR/MMR/JBIG

Kommunikációs protokoll

Super G3/G3

Átviteli idő*11 (mp)

Kevesebb, mint 3 mp

Modem sebesség (bps)

33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval

Átviteli felbontás (dpi)

203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (Ultra Fine)

Rögzítési szélesség

A3 – A5

Memória (GB)

1 (beépített)

*1 Hosszú oldalas adagolás. *2 A5-ös papírok esetében csak a rövid oldalas adagolás használható. *3 Névleges szabályozott feszültségen, 23°C (73,4°F). Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. *4 A merevlemez
kapacitása függ a beszerzési és beszállítói körülményektől. *5 A4-es lapok hosszú oldalas adagolása az első papírtálcából, dokumentumüveget használva, az Auto Colour mód és az Auto Colour Selection funkciók használata nélkül, az
MFP teljesen kész állapotában. Változhat a használati körülményektől és környezettől függően. *6 Nem érvényes a szoftveres AP módra. *8 A Sharp szabványos A4-es mintája alapján, dokumentumadagolót használva, hosszanti oldal
adagolással. Gyári alapbeállítások használatával kikapcsolt Auto Colour Selection funkcióval. A lapolvasás sebessége függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. *8 Csak színes/szürkeárnyalatos. *9 A tárkapacitás
függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. *10 Néhány funkcióhoz kiegészítő (opció) szükséges. *11 A Sharp szabványos, körülbelül 700 karakteres (A4-es hosszú oldali adagolású) mintája alapján, standard
felbontásban Super G3 üzemmódban, 33.600 bps, JBIG tömörítéssel.
A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, és csak azon termékek minősítésére használható,
amelyek az ENERGY STAR program követelményeinek igazoltan eleget tettek. Az ENERGY STAR egy USA-ban bejegyzett márkajelzés. A Windows, Windows NT, Windows XP és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
Az Adobe és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy
bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2017. december. Ref: MX-M6070/MX-M5070/MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070 Brochure (Feladat szám:18729). Minden védjegy az eredeti birtokos tulajdonában áll. E&O
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