
MX-2010U
Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

Styl. Wydajnośæ. Oszczêdnośæ.

Kolorowe urz¹dzenie 

wielofunkcyjne A3 

dla ma³ych biur

drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie



Poczuj ró¿nicê 
dziêki kolorowemu urz¹dzeniu A3
Prezentujemy kompaktowy i nowoczesny model MX-2010U 
o prędkości drukowania 20 stron na minutę. Dzięki temu 
zaskakująco przystępnemu urządzeniu wielofunkcyjnemu 
możesz szybko drukować, kopiować i skanować w kolorze.

Skorzystaj z szerokiego wyboru 
wyposa¿enia dodatkowego, ¿eby 
stworzyæ w³asn¹ konfi guracjê 
dostosowan¹ do Twoich potrzeb. 
Na przyk³ad dwustronny podajnik 
dokumentów RSPF umo¿liwia szybkie 
i ³atwe dwustronne skanowanie 
i kopiowanie. Natomiast opcjonalny 
wewnêtrzny twardy dysk umo¿liwia 
zapisywanie i ponowne wykorzystanie 
dokumentów. Ale to jeszcze nie 
wszystko. Mo¿esz równie¿ wybraæ 
oszczêdzaj¹cy przestrzeñ biura fi niszer 
wewnêtrzny z offsetow¹ separacj¹ 
i elektronicznym sortowaniem, 
dodatkowe zabezpieczenia, 
u¿yteczne funkcje faksu oraz dostêp 
do oprogramowania niezale¿nych 
producentów do automatyzowania 
zadañ biurowych. Niezale¿nie od 
decyzji musisz jedynie zakupiæ to, 
czego rzeczywiście potrzebujesz.

Wyposa¿yliśmy urz¹dzenie we wszystkie wa¿ne funkcje niezbêdne 
do codziennej pracy w biurze oraz solidne zabezpieczenia, 
¿eby umo¿liwiæ u¿ytkownikom wybór idealnej konfi guracji. 
W najmniejszym i znacz¹co oszczêdzaj¹cym przestrzeñ biura 
urz¹dzeniu w swojej klasie otrzymujesz wszystko, czego 
potrzebuje Twoje biuro, bez zbêdnych dodatków.

Wiêkszy wybór. Wiêksza wydajnośæ

Po³o¿yliśmy szczególny nacisk na ³atwośæ obs³ugi. Model 
MX-2010U zosta³ wyposa¿ony w kolorowy dotykowy 
panel sterowania o przek¹tnej 7 cali z piórem dotykowym 
umo¿liwiaj¹cym ³atw¹ obs³ugê panelu, a sterowanie wszystkimi 
wa¿nymi funkcjami odbywa siê w sposób intuicyjny i oczywisty. 
Nawet szufl ady papieru maj¹ wygodne uchwyty.

Funkcja zdalnej kontroli dostêpu u³atwia obs³ugê 
i przeprowadzanie konfi guracji urz¹dzenia wielofunkcyjnego oraz 
rozwi¹zywanie problemów poprzez sieæ.

Certyfi kat Energy Star 
Model MX-2010U zosta³ 
zaprojektowany z myśl¹ 
o spe³nieniu Twoich oczekiwañ 
w zakresie ochrony środowiska.

Troska o środowisko naturalne
Model z certyfi katem Energy Star 
wykorzystuje technologiê przyjazn¹ dla 
środowiska opracowan¹ przez fi rmê 
Sharp z myśl¹ o spe³nieniu Twoich 
oczekiwañ w zakresie ochrony środowiska. 
Urz¹dzenie oferuje nie tylko krótki czas 
nagrzewania, który wynosi 45 sekund 
lub mniej po w³¹czeniu, ale „uczy 
siê” ono Twoich typowych wzorców 
u¿ytkowania i automatycznie wy³¹cza 
zasilanie podczas okresów bezczynności. 
Ponad to w skanerze zastosowaliśmy 
energooszczêdne lampy LED pozwalaj¹ce 
obni¿yæ zu¿ycie energii. Te i pozosta³e 
rozwi¹zania konstrukcyjne sprawiaj¹, 
¿e urz¹dzenie charakteryzuje siê 
jednym z najni¿szych wspó³czynników 
przeciêtnego poboru energii 
w swojej klasie.
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Najmocniejsze strony urz¹dzenia

Kolorowy wyświetlacz 
LCD

Pióro dotykoweOszczêdzaj¹cy 
przestrzeñ biura 
opcjonalny 
wewnêtrzny fi niszer

Wygodne uchwyty 
w szufl adach papieru

Diody LED o niskim 
poborze mocy
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Wydajnośæ na co dzieñ

Zwiêkszona wydajnośæ

Bêdziesz zaskoczony, jak wiele wiêcej 
mo¿na wykonaæ dziêki modelowi 
MX-2010U. W przeciwieñstwie do 
niektórych urz¹dzeñ wielofunkcyjnych, 
które zwalniaj¹ w trybie kolorowym, 
opisywane kompaktowe urz¹dzenie 
potrafi  drukowaæ i kopiowaæ 
z prêdkości¹ 20 stron na minutê. 
Co wiêcej, mo¿na dwukrotnie 

Urz¹dzenie ³atwo obs³uguje z³o¿one 
zadania dziêki opcjonalnemu 
100-kartkowemu dwustronnemu 
podajnikowi dokumentów 
pozwalaj¹cemu na szybkie dwustronne 
skanowanie, a funkcja elektronicznego 
sortowania rozdziela kolejne zadania. 
Funkcja budowania prac* pozwala 
ka¿demu u¿ytkownikowi ³atwo 
kopiowaæ du¿e partie materia³ów, 
a pojemny opcjonalny wewnêtrzny 
twardy dysk umo¿liwia przechowywanie 
i pobieranie dokumentów.

Model MX-2010U umo¿liwia 
dodawanie doskona³ych kolorów 
do wszystkich dokumentów bez 
spowalniania przetwarzania.

zwiêkszyæ efektywn¹ prêdkośæ, ³¹cz¹c 
dwa urz¹dzenia* i rozdzielaj¹c miêdzy 
nimi zadania.

Przy du¿ej prêdkości skanowania 
(50 orygina³ów na minutê) i czasie 
uzyskania pierwszej kopii tylko 
10,2 sekundy** (mniej dla stron 
czarno-bia³ych) urz¹dzenie ma 
wystarczaj¹c¹ wydajnośæ, ¿eby 
zaspokoiæ potrzeby ca³ego zespo³u.

Bezpośrednie drukowanie z pamiêci USB 
jest ³atwe dziêki dwóm gniazdom USB. 
Mo¿na w ten sposób drukowaæ*** pliki 
w popularnych formatach PDF, TIFF i 
JPEG bez konieczności wykorzystywania 
sterowników drukarki, co dodatkowo 
oszczêdza czas.

Wszystkie wymienione cechy tego 
kompaktowego i uniwersalnego 
urz¹dzenia wielofunkcyjnego zwiêkszaj¹ 
produktywnośæ ca³ego zespo³u.

Opcjonalny 100-kartkowy dwustronny 
podajnik dokumentów (RSPF)

Podgl¹d miniatur* zapewnia kontrolê Gniazda USB umo¿liwiaj¹ bezpośrednie 
drukowanie z pamiêci USB***

* Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-HD10.
** Najlepszy czas osi¹gniêty przy u¿yciu kartki formatu A4, podawanej d³u¿sz¹ krawêdzi¹ z pierwszej szufl ady papieru, kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urz¹dzenie znajduje siê w trybie goto-

wości, przy wy³¹czonych trybach Auto kolor i Automatyczny wybór koloru. Zale¿y od ustawieñ urz¹dzenia i warunków w otoczeniu.
*** Wymagane s¹ opcjonalne modu³y MX-PB14 i MX-HD10. Do bezpośredniego drukowania plików PDF wymagany jest modu³ MX-PK11.



Doskona³a jakośæ obrazu

Uzyskanie najwy¿szej jakości przy 
wszystkich wydrukach, kopiach 
i skanach jest ³atwe i bezstresowe.
Nowo opracowany deweloper i toner 
zapewnia ulepszon¹ jakośæ obrazu na 
ró¿nych materia³ach przy rozdzielczości 
kolorowego druku 600 x 600 dpi 
i 9600 x 600 dpi rozdzielczości 
interpolowanej, co dodaje 
niepowtarzalnego stylu wszystkim 
Twoim dokumentom.

Nie musisz byæ ekspertem w dziedzinie 
koloru, ¿eby uzyskaæ najlepsz¹ jakośæ 
przy pracy z urz¹dzeniem MX-2010U. 
Tryb Auto kolor dobiera za Ciebie 
ustawienia, tworz¹c precyzyjne 
kopie wysokiej jakości o wiernie 
odwzorowanych barwach, pó³tonach 
i najdrobniejszych szczegó³ach.

Nie ma potrzeby nauki ¿adnych 
specjalnych funkcji. Po prostu drukujesz 
strona po stronie profesjonalne 
dokumenty do codziennego u¿ytku 
w fi rmie.
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W nowym modelu MX-2010U zastosowano kluczowe technologie zwiêkszaj¹ce wydajnośæ, które mo¿na znaleźæ w innych 
nagrodzonych urz¹dzeniach wielofunkcyjnych fi rmy Sharp.

Skanowanie w pe³nym kolorze jest szybkie i uniwersalne. Orygina³y mo¿na zeskanowaæ do najbardziej popularnych formatów, 
a nastêpnie natychmiast wys³aæ na pulpit, pod kilka adresów e-mail, do folderu sieciowego lub na serwer FTP albo po prostu 
zapisaæ w pamiêci USB. Dodatkowo porêczna funkcja Skanowanie do u¿ytkownika pozwala na bezpośrednie skanowanie pod 
w³asny adres e-mail jednym naciśniêciem przycisku.

Technologia zwiêkszaj¹ca wydajnośæ

Udostêpnianie danych ca³ej fi rmie
Teraz mo¿esz w pe³ni wykorzystaæ 
papierowe materia³y, zamieniaj¹c je 
w cyfrowe dokumenty i rozsy³aj¹c 
w razie potrzeby. Bezproblemowo 
mo¿na skanowaæ nawet du¿e partie 
materia³ów dziêki innowacyjnym 
funkcjom automatycznego 
stemplowania zeskanowanych 
orygina³ów i ca³kowitego pomijania 
pustych stron.

¯eby rozes³aæ zeskanowane materia³y, 
po prostu przejrzyj i wybierz odbiorców 
poczty e-mail z listy zsynchronizowanej 
z fi rmow¹ ksi¹¿k¹ adresow¹. Jeśli 
prześlesz kopiê do komputera, mo¿esz 
skorzystaæ z programu Sharpdesk 
do zarz¹dzania dokumentami, 
pozwalaj¹cego na przechowywanie 
i obs³ugê plików w praktycznie 
dowolnych formatach, a tak¿e ³¹czenie 
ich w wielostronicowe dokumenty.

Wygodne przechowywanie
Model MX-2010U mo¿e byæ wyposa¿ony 
w twardy dysk o pojemności 160 GB, 
na którym mo¿na zapisywaæ zadania 
(przejrzyście zindeksowane i zawieraj¹ce 
miniatury z podgl¹dem) do ponownego 
u¿ycia. Mo¿na skorzystaæ z folderu 
tymczasowego do chwilowego 
przechowywania, z zaawansowanego 
przechowywania do d³ugoterminowej 
archiwizacji lub folderu g³ównego do 
wygodnego wspó³dzielenia materia³ów 
z grup¹ robocz¹. Mo¿esz równie¿ 
przechowywaæ dokumenty 
w prywatnych folderach 
chronionych has³em.



Wielowarstwowe systemy 
zabezpieczaj¹ce w modelu 
MX-2010U dzia³aj¹ 24 godziny 
na dobê, chroni¹c Twoj¹ sieæ i dane 
przed nieupowa¿nionym dostêpem 
– przypadkowym lub celowym. 
Do standardowych środków 
zabezpieczaj¹cych nale¿¹: autoryzacja 
u¿ytkownika, drukowanie chronione 
kodem PIN, szyfrowanie SSL danych, 
bezpieczny interfejs sieciowy, 
zgodnośæ ze standardem IEEE 802.1X, 
kompatybilnośæ z protoko³em IPsec 
i chronione has³em szyfrowane pliki PDF. 
Ale to nie wszystko.

Szerokie mo¿liwości konfi guracji

Zabezpieczenia, na których mo¿na polegaæ

Wybierz konfi guracjê, której 
dziś potrzebujesz i rozbuduj j¹ 
o dodatkowe opcje, gdy bêdzie 
to potrzebne. Rozszerz pojemnośæ 
papieru do 2100 kartek, zamontuj 
modu³ faksu Super G3 i faksu 
internetowego, dodaj dodatkowe 
zabezpieczenia, zainstaluj wewnêtrzny 
twardy dysk i oszczêdzaj¹cy przestrzeñ 
biurow¹ fi niszer wewnêtrzny oraz 
dziurkacz. Wybór nale¿y do Ciebie.

W modelu MX-2010U mo¿na równie¿ 
uruchomiæ najnowsze aplikacje 
na platformie Sharp OSA® (Open 
Systems Architecture)*, przekszta³caj¹c 
urz¹dzenie w zintegrowan¹ bramkê 
wyjściow¹ dla sieciowych aplikacji 
fi rmowych. Mo¿na u¿yæ ró¿nych 
aplikacji do zautomatyzowania zadañ 
biurowych, jak np. przechwytywanie 
i rozsy³anie dokumentów, lub uzyskania 
dostêpu do aplikacji sieciowych i danych 
bezpośrednio z przedniego panelu 
urz¹dzenia wielofunkcyjnego.

Urz¹dzenie MX-2010U 
posiada wielowarstwowe 
zabezpieczenia chroni¹ce 
informacje, dokumenty i sieæ.

Opcjonalny twardy dysk umo¿liwia 
przechowywanie dokumentów i danych. 
Opcjonalny modu³ ochrony danych, 
szyfruj¹cy i bezpiecznie usuwaj¹cy 
dane z twardego dysku i wewnêtrznej 
pamiêci – w określonych odstêpach 
czasu lub na ¿¹danie, pozwala 
chroniæ dane i dodatkowo zwiêkszyæ 
bezpieczeñstwo. Modu³ wyposa¿ony jest 
równie¿ w funkcjê kontroli dokumentów 
zapobiegaj¹c¹ nieautoryzowanemu 
kopiowaniu, skanowaniu, faksowaniu 
i przechowywaniu danych. Dodatkowo 
standardowa funkcja inicjalizacji danych 
bezpiecznie kasuje wszystkie dane 
z urz¹dzenia MX-2010U, gdy nadejdzie 
czas na ich podmianê.

* Wymagane s¹ opcjonalne modu³y MX-HD10, MX-AMX2 i/lub MX-AMX3.
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Model MX-2010U jest wyj¹tkowo wydajny, uniwersalny i wyj¹tkowo ³atwo go obs³ugiwaæ. Ka¿de istotne ustawienie mo¿na 
zmieniæ z poziomu specjalnej strony internetowej. Na przyk³ad wgl¹d w okno stanu zadañ w panelu sterowania pozwala obejrzeæ 
wszystkie zadania i ich pozycjê w kolejce. A jest to tylko jedna funkcja. Do innych innowacyjnych rozwi¹zañ nale¿¹:

£atwa obs³uga

Zdalny panel sterowania
Personel wsparcia technicznego 
mo¿e zdalnie przegl¹daæ i obs³ugiwaæ 
przedni panel, przejmowaæ 
kontrolê, zmieniaæ ustawienia, 
rozwi¹zywaæ problemy, a nawet na 
¿ywo przeprowadzaæ szkolenia bez 
opuszczania swoich stanowisk pracy.

Zdalna diagnostyka
Rozwi¹zuj problemy, zanim zaczn¹ 
wp³ywaæ na pracê, monitoruj¹c 
urz¹dzenia wielofunkcyjne poprzez 
przegl¹darkê internetow¹ i odbieraj¹c 
komunikaty alarmowe w postaci 
wiadomości e-mail w przypadku, 
gdy konieczne jest podjêcie 
czynności konserwacyjnych.

Printer Status Monitor
Pozwala na sprawdzenie stanu 
dzia³ania urz¹dzeñ wielofunkcyjnych 
z komputera, wiêc przed rozpoczêciem 
zadania mo¿na sprawdziæ ilośæ toneru 
i papieru. Co wiêcej, po zakoñczeniu 
wydruku odpowiedni komunikat 
wyświetlany jest na pulpicie, 
co eliminuje zbêdne wêdrówki 
do urz¹dzenia.

Zdalny manager urz¹dzeñ fi rmy Sharp
Zainstalowany na serwerze plików 
manager (SRDM) daje pe³n¹ 
kontrolê w czasie rzeczywistym nad 
Twoimi drukarkami i urz¹dzeniami 
wielofunkcyjnymi poprzez standardow¹ 
przegl¹darkê internetow¹. Zg³aszanie 
b³êdów, wsparcie techniczne, instalacja 
sterowników, aktualizacja fi rmware, 
konfi guracja drukarek: wszystko jest 
³atwiejsze i wygodnie dostêpne.

Zdalny panel sterowania



lub lub

Elementy wyposa¿enia opcjonalnego

Nie ma dwóch dok³adnie takich samych grup roboczych, a ka¿dy ma inne potrzeby. Wybierz ró¿ne z poni¿szych opcji, ¿eby 
dopasowaæ urz¹dzenie wielofunkcyjne do Twojej fi rmy.

6. MX-FN17
Finiszer

7. MX-PN11A/C/D
Modu³ dziurkacza

8. MX-TR12 
Taca wyjścia

1. MX-RP12 
Dwustronny podajnik 
dokumentów (RSPF)

2. MX-VR11 
Pokrywa 

dokumentów

9. MX-FX11
Modu³ faksu

4. MX-DE13
Podstawa z szufl adami 

o pojemności 2 x 500 kartek

Urz¹dzenie g³ówne 
Pokrywa dokumentów 

Podstawa z szufl adami o pojemności 3 x 500 kartek 
Taca wyjścia

3. MX-DE12
Podstawa z szufl ad¹ 

o pojemności 500 kartek

Urz¹dzenie g³ówne 
Pokrywa dokumentów 

Podstawa z szufl ad¹ o pojemności 500 kartek 
Taca wyjścia

5. MX-DE14
Podstawa z szufl adami 

o pojemności 3 x 500 kartek

Urz¹dzenie g³ówne 
Dwustronny podajnik dokumentów (RSPF) 

Podstawa z szufl adami o pojemności 3 x 500 kartek 
Taca wyjścia 

Finiszer

Przyk³adowe konfi guracje
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Urz¹dzenie g³ówne

1. MX-RP12 – dwustronny podajnik dokumentów (RSPF)

2. MX-VR11 – pokrywa dokumentów

3. Podstawa z szufl ad¹ MX-DE12 o pojemności 500 kartek
Od A3 do A5R: 500 kartek (80 g/m2)

4. Podstawa MX-DE13 z szufl adami o pojemności 2 x 500 kartek
Od A3 do A5R, 500 kartek (80 g/m2) dla tacy dolnej i górnej

5. Podstawa MX-DE14 z szufl adami o pojemności 3 x 500 kartek
Od A3 do A5R, 500 kartek (80 g/m2) dla tacy dolnej i górnej

Obróbka koñcowa

6. Finiszer MX-FN17
Od A3 do B5 (offset/zszywanie),  od A3W do A5R (bez offsetu) 
Taca offsetowa (górna): maks. pojemnośæ papieru 500 kartek*1 
Liczba zszywanych kartek: maks. 50 kartek, zszywanie w kilku miejscach*1 
Miejsca zszycia: 3 miejsca (z przodu, z ty³u albo 2 punkty zszycia)

Opcjonalny modu³ dziurkacza dla MX-FN17: 
MX-PN11A – modu³ dziurkacza (2 dziurki) 
MX-PN11C – modu³ dziurkacza (4 dziurki) 
MX-PN11D – modu³ dziurkacza (4 dziurki szeroko rozstawione)

8. Taca wyjścia MX-TR12

Faks

9. Modu³ faksu MX-FX11
Modu³ faksu Super G3

Modu³ faksu internetowego MX-FWX1

Komunikacja

Drukowanie

Modu³ drukarki MX-PB14 
Umo¿liwia drukowanie w trybie PCL6

Modu³ PostScript 3 MX-PK11
Umo¿liwia drukowanie w PostScript 
(wymagany jest modu³ MX-PB14)

Modu³ XPS MX-PUX1
(wymagane s¹ modu³y MX-PB14 i MX-SM10)

Modu³ pamiêci dodatkowej MX-SM10

MX-PF10 – zestaw czcionek kodów paskowych 
(wymagany jest modu³ MX-PB14)

MX-HD10
Twardy dysk

Skanowanie

Modu³ stempluj¹cy AR-SU1
Oznacza zeskanowane dokumenty do sprawdzenia

Licencje programu Sharpdesk

MX-USX1/X5/10/50/A0
Licencje programu Sharpdesk (1/5/10/50/100 u¿ytkowników)

Platforma Sharp OSA®

Integrator aplikacji MX-AMX1

Modu³ komunikacji aplikacji MX-AMX2

Zewnêtrzny modu³ kont MX-AMX3

Licencje programu Network Scanner Tool 
na platformie Sharp OSA®

MX-UN01A/05A/10A/50A/1HA
Licencje programu Network Scanner Tool 
(1/5/10/50/100 u¿ytkowników) 
(wymagany jest modu³ MX-AMX2)

Bezpieczeñstwo

Modu³ ochrony danych MX-FR25U

*1 Format A4 lub mniejszy, 80 g/m2

Niektóre opcje mog¹ byæ niedostêpne w zale¿ności od regionu sprzeda¿y.



Dane techniczne

Sharp Electronics (Europe) GMBH
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MX-2010U
Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były 
aktualne w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfi katu i może być ono umieszczane wyłącznie 
na produktach spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym 
w Stanach Zjednoczonych. Wytyczne ENERGY STAR obowiązują produkty tylko w Stanach Zjednoczonych, Europie, 
Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami 
handlowymi fi rmy Microsoft Corporation. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są 
znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp 
Corporation, styczeń 2011 Ref: MX-2010U. Wszystkie znaki handlowe zostały zaznaczone. E&OE.

1206 mm

623 mm

583 mm

*1: Przy zalecanym napiêciu zasilaj¹cym. Zale¿y od ustawieñ urz¹dzenia i warunków w otoczeniu.
*2: Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-HD10. 1 GB = jeden miliard bajtów w odniesieniu do pojemności twardego 

dysku. Rzeczywista pojemnośæ sformatowanego dysku jest mniejsza.
*3: Z pokryw¹ dokumentów.
*4: Najlepszy czas osi¹gniêty przy u¿yciu kartki formatu A4, podawanej d³u¿sz¹ krawêdzi¹ z pierwszej szufl ady papieru, 

kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urz¹dzenie znajduje siê w trybie gotowości, przy wy³¹czonych trybach Auto 
kolor i Automatyczny wybór koloru. Zale¿y od ustawieñ urz¹dzenia i warunków w otoczeniu.

*5: Rozdzielczości wy¿sze ni¿ 600 dpi s¹ interpolowane.
*6: Do przegl¹dania plików XPS na komputerze z systemem operacyjnym innym ni¿ Windows Vista niezbêdna jest 

aplikacja XPS Viewer.
*7: Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej fi rmy Sharp (format A4 o pokryciu 6%, obraz czarno-bia³y). 

Folder tymczasowy korzysta z tej samej powierzchni dyskowej co funkcja budowania prac. Podczas korzystania 
z obu funkcji równocześnie na dysku dostêpne jest 14 GB. W przypadku dokumentów kolorowych liczba 
przechowywanych stron jest mniejsza.

*8: Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-FX11.
*9: Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-PKX1 dla MAC OS, EtherTalk i PS3.
*10: PCL wymaga opcjonalnych modu³ów MX-HD10 i MX-PB14. PS wymaga opcjonalnych modu³ów MX-HD10, 

MX-PK11 i MX-PB14. XPS wymaga opcjonalnych modu³ów MX-HD10, MX-PUX1, MX-PB14 i MX-SM10 (1 GB).
*11: Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej fi rmy Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany d³u¿sz¹ 

krawêdzi¹) przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prêdkości¹ 33 600 b/s, z kompresj¹ JBIG.
*12: Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-HD10.

Dane ogólne
Prędkość urządzenia (maks.)

stron/kopii na minutę A4 A3

w trybie kolorowym 20 10

w trybie czarno-białym 20 10

Format papieru Maks. A3W, min. A5R

Gramatura papieru
Szufl ada: od 60 g/m2 do 209 g/m2

Podajnik boczny: od 55 g/m2 do 256 g/m2

Pojemność

Standardowa: 600 kartek 

(szufl ada o pojemności 500 kartek i 100-kartkowy uniwersalny podajnik boczny)

Maksymalnie: 2100 kartek 

(szufl ady o pojemności 4 x 500 kartek i 100-kartkowy uniwersalny podajnik boczny)

Czas nagrzewania*1 45 sekund lub mniej

Pamięć

Standardowa: kopiarka/drukarka (współdzielona): 1 GB

Opcja: 1,5 GB (dla drukarki)

Opcja: twardy dysk: 160 GB*2

Źródło zasilania Napięcie znamionowe ±10%, 50/60 Hz

Pobór mocy (maks.) 1,84 kW (przy zasilaniu napięciem od 220 do 240 V)

Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)*3 583 x 623 x 717 mm

Ciężar*3 Ok. 65 kg

Kopiarka
Format skanowanego oryginału Maks. A3

Czas uzyskania pierwszej kopii*4 W trybie kolorowym: 10,2 s, w trybie czarno-białym: 8,8 s

Kopiowanie w trybie ciągłym Maks. 999 kopii

Rozdzielczość

Skanowanie (w kolorze): 

600 x 600 dpi

Skanowanie (w trybie czarno-białym): 

600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi, 600 x 300 dpi

Drukowanie: 

600 x 600 dpi, odpowiednik 9600*5 x 600 dpi (w zależności od trybu drukowania)

Gradacja Odpowiednik 256 odcieni

Zakres regulacji skali kopiowania
25–400% (25–200% podczas kopiowania za pomocą podajnika RSPF) 

ze skokiem 1%

Zaprogramowane skale kopiowania 10 skal (5R/5E)

Skaner sieciowy

Metoda skanowania
Push scan (z panelu sterowania) 

Pull scan (z aplikacji obsługującej standard TWAIN)

Rozdzielczość
Push scan: 100, 200, 300, 400, 600 dpi

Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi, 50–9600 dpi*5, własna

Formaty plików TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG (w kolorze), XPS*6

Programy narzędziowe skanera Program Sharpdesk

Odbiorcy zeskanowanych 

dokumentów

Skanowanie do e-mail, na pulpit, do serwera FTP, 

folderu sieciowego (SMB), pamięci USB

Przechowywanie dokumentów (wymagany jest opcjonalny moduł MX-HD10)

Pojemność przechowywania 

dokumentów

Folder główny i foldery własne: 72 GB, 20000 stron*7 lub 3000 plików

Folder tymczasowy: 14 GB, 10000 stron*7 lub 3000 plików

Przechowywanie zadań Kopie, wydruki, skany, wysłane faksy*8

Foldery do przechowywania Folder tymczasowy, główny, własny (maks. 1000 folderów)

Przechowywanie poufnych danych Chronione hasłem

Drukarka sieciowa

Rozdzielczość 600 x 600 dpi, odpowiednik 9600*5 x 600 dpi

Interfejs
USB 2.0

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Obsługiwane systemy 

operacyjne*9

Standardowo: Windows® 2000/XP, Windows® Server 2003/2008,

Windows® Vista, Windows® 7

Opcjonalnie: Mac OS 9.0 – 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11,

10.5–10.5.8, 10.6–10.6.5

Protokoły sieciowe*9 TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

Protokoły druku

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie załączników e-mail), HTTP, 

Aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania 

drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP

Emulacja PDL
Standardowo: SAPL-c (Sharp Advanced Printing Language-c)

Opcjonalnie*10: PCL6, PS3, XPS

Dostępny zestaw czcionek 80 czcionek do emulacji PCL, 136 czcionek do emulacji PS3*9

Faks czarno-biały (wymagany jest opcjonalny moduł MX-FX11)

Metody kompresji MH/MR/MMR/JBIG

Protokoły komunikacji Super G3/G3

Czas wysyłania Mniej niż 3 sekundy*11

Prędkość modemu Od 33 600 b/s do 2400 b/s z automatyczną redukcją prędkości

Rozdzielczość wysyłania
Standardowa: 203,2 x 97,8 dpi

Ultra Fine: 406,4 x 391 dpi

Format zapisu A3 – A5

Pamięć 512 MB, 1 GB (maks.)*12

Odcienie szarości Odpowiednik 256 odcieni


