
MX-M565N

DRUKOWANIE, KOPIOWANIE, SKANOWANIE,
FAKSOWANIE, ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
PRĘDKOŚĆ W STRONACH NA MINUTĘ: 56 W
TRYBIE CZARNO-BIAŁYM
POJEMNOŚĆ PODAJNIKÓW PAPIERU: 600
ARKUSZY STANDARDOWO; 6600 ARKUSZY
MAKSYMALNIE
WYSOKIEJ JAKOŚCI DRUKOWANIE Z
ROZDZIELCZOŚCIĄ 1200 X 1200 DPI ORAZ
KOLOROWY SKANER SIECIOWY
10,1-CALOWY KOLOROWY PANEL DOTYKOWY Z
FUNKCJAMI WIELOPUNKTOWEGO DOTYKU
(ZSUWANIE I ROZSUWANIE) UMOŻLIWIAJĄCYMI
ŁATWĄ REGULACJĘ WIELKOŚCI PODGLĄDU
150-KARTKOWY SZYBKI DWUSTRONNY PODAJNIK
DOKUMENTÓW (DSPF) ORAZ SZYBKIE
SKANOWANIE Z PRĘDKOŚCIĄ 85 OBRAZÓW NA
MINUTĘ (1-STRONNE) W TRYBIE CZ.-B. I
KOLOROWYM
FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA W STANDARDZIE
OBEJMUJĄ SZYFROWANIE I USUWANIE
ZAPISANYCH DANYCH
OPCJONALNE PRZEGLĄDANIE STRON
INTERNETOWYCH I DRUKOWANIE STRON WWW Z
PANELU LCD URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO

Nowe czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne MX-M565N umożliwiające integrację z aplikacjami typu chmura, wyposażone w
różnorodne zaawansowane funkcje, które zapewniły sukces kolorowym urządzeniom wielofunkcyjnym firmy Sharp, doskonale
nadaje się dla biur o dużym przepływie zadań. Natychmiastowy dostęp do aplikacji typu chmura lub Cloud Portal Office za
pomocą jednego przycisku. Wiodące na rynku „zielone” własności obejmują niskie koszty, przetwarzanie toneru w niskiej
temperaturze, energooszczędny toner i krótkie czasy nagrzewania - wszystko w przyjaznej dla środowiska konstrukcji. Dzięki
połączeniu szybkiego kolorowego skanowania sieciowego z wydajnym drukowaniem, kopiowaniem i wysyłaniem faksów model
MX-M565N zapewnia wszystkie funkcje i prędkości, wymagane w centrum biura.Platforma Sharp OSA w standardzie umożliwia
bezproblemową integrację z aplikacjami typu „chmura”, opracowanymi przez partnerów technologicznych firmy Sharp, oraz
podłączenie do każdego głównego środowiska sieciowego. Istnieje możliwość dodania pełnego dostępu do internetu, który
zapewnia przeglądanie i drukowanie zawartości stron WWW, oraz standardowego modemu bezprzewodowej sieci LAN, który
zapewnia podłączenie do sieci bezprzewodowych Urządzenie MX-M565N o prędkości 56 stron na minutę obsługuje funkcje
sieciowego drukowania i kopiowania dokumentów w formacie A3 Wide, umożliwia szybkie skanowanie poprzez dwustronny
podajnik dokumentów (DSPF), uzyskanie znakomitej jakości obrazu i wszechstronne przechowywanie dokumentów - wszystko
obsługiwane przez wiodące na rynku zabezpieczenia. Produktywność można jeszcze bardziej zwiększyć o funkcje faksu,
dodatkowe zabezpieczenia, pojemniki papieru o większej pojemności oraz opcjonalne urządzenia obróbki końcowej, dostępne
w szerokim asortymencie. Urządzenie MX-M565N o prędkości 56 stron na minutę obsługuje funkcje sieciowego drukowania i
kopiowania dokumentów w formacie A3 Wide, umożliwia szybkie skanowanie poprzez dwustronny podajnik dokumentów
(DSPF), uzyskanie znakomitej jakości obrazu i wszechstronne przechowywanie dokumentów - wszystko obsługiwane przez
wiodące na rynku zabezpieczenia. Produktywność można jeszcze bardziej zwiększyć o funkcje faksu, dodatkowe
zabezpieczenia, pojemniki papieru o większej pojemności oraz opcjonalne urządzenia obróbki końcowej, dostępne w szerokim
asortymencie. Opcjonalna wysuwana klawiatura sprawia, że wprowadzanie danych i wysyłanie wiadomości e-mail jest szybkie i
łatwe. Duży 10,1-calowy kolorowy dotykowy panel LCD zapewnia natychmiastową i intuicyjną obsługę najbardziej
zaawansowanych funkcji. Administratorzy IT docenią interfejs dostępu zdalnego, który umożliwia łatwy podgląd i obsługę
przedniego panelu poprzez sieć, a opracowane przez firmę Sharp zawansowane rozwiązania zarządzające dokumentami
ułatwiają kontrolę użytkowania i kosztów.Model MX-M565N, posiadający certyfikat Energy Star, wykorzystuje opracowaną przez
firmę Sharp najnowszą energooszczędną technologię. Wszystko – w tym materiały eksploatacyjne, funkcja sterowania
zasilaniem i wewnętrzna architektura – zostało zaprojektowane z myślą o zminimalizowaniu zużycia energii i kosztów
eksploatacji oraz o spełnieniu Twoich oczekiwań w zakresie ochrony środowiska.
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OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4):  56
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3):  26
Format papieru: min.- maks.:  A5R - A3W
Gramatura papieru (g/m²):  55 - 300
Pojemność: standardowa (arkuszy):  600
Pojemność: maks. (arkuszy):  6,600
Czas nagrzewania (w sekundach):  12
Pamięć ogólna min./maks. (MB):  3072 - 4096
Twardy dysk:  STD
Pojemność twardego dysku (GB):  320
Dupleks:  STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz):  
220 - 240V, 50/60Hz
Pobór mocy (kW):  1,84
Wymiary (mm):  618 x 713 x 843
Waga (kg):  78

KOPIARKA

Format oryginału (maks.):  A3
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.):  3,7
Sorter elektroniczny (standard):  
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii):  999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi):  600 x 600,600 x 400,600 x
300
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi):  600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi):  1200 x 1200
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały:  2
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy:  256
Zakres regulacji skali (%):  25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania:  10

PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek):  150

SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja):  STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan":  
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi):  100,150, 200,300, 400,600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi):  75,100, 150,200, 300,400, 600,50 -
9600
Formaty plików:  XPS, TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, JPEG
Narzędzia skanera:  Sharpdesk, Sharpdesk Mobile
Skanowanie na pulpit:  
Skanowanie do FTP, Email:  
Skanowanie do folderu sieciowego:  
Skanowanie do pamięci USB:  

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja):  STD
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny
(liczba stron):  20.000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba
stron):  10.000
Programowane zadania:  Kopiowanie, drukowanie, skanowanie,
wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów:  Folder tymczasowy, folder
główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych:  

DRUKARKA

Rozdzielczość (dpi):  1200 x 1200,600 x 600,9, 600 x 600
Podwyższona rozdzielczość (dpi):  1200 x 1200
Drukarka sieciowa (std./opcja):  Standard
Interfejs standardowy/opcjonalny:  
Standard USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo:  Windows Server
2003,2008, 2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,8, Mac OS
10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9
Protokoły sieciowe:  
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Protokoły druku:  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-
mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do
pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP
PDL std./opcja:  STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3/Opt XPS
Dostępne czcionki:  80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

FAKS

Faks (std./opcja):  Opcja
System kompresji:  MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny:  Super G3
Czas transmisji (w sekundach):  3
Szybkość modemu (b/s):  33.600 - 2.400
Rozdzielczość transmisji:  203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Format dokumentu (min.):  A5
Format dokumentu (maks.):  A3
Pamięć (MB):  1024
Poziomy szarości:  256
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie:  2000
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców):  500

OPCJE WYKAŃCZANIA

Maksymalna wydajność wyjściowa:  400 - 4000
Maks. liczba zszyw. Arkuszy:  50
Zszywanie broszur:  OPT
Przesunięcie offsetowe:  STD
Dziurkacz:  OPT
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