MX-2614N
• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie,
archiwizacja dokumentów
• Szybkość w stronach na minutę: 26 w trybie czarno-białym
i 26 w trybie kolorowym
• Pojemność podajników papieru: 600 arkuszy standardowo;
3100 arkuszy maksymalnie
• Integracja z aplikacjami pracującymi w „chmurze” i
uruchamianie aplikacji SaaS (Software as a Service oprogramowanie jako usługa)
• Ułatwiający obsługę 7,0-calowy kolorowy dotykowy panel
sterowania LCD oraz opcjonalna klawiatura
• Standardowe wielowarstwowe rozwiązania zabezpieczające
skutecznie chronią dane i dokumenty
• Oszczędzający przestrzeń biura opcjonalny finiszer
wewnętrzny i moduł dziurkacza
• Konstrukcja zaawansowana pod względem ekologicznym z
funkcjami oszczędzania energii

Model MX-2614N to kompaktowe, a mimo tego wydajne urządzenie wielofunkcyjne. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla
wszystkich małych biur i grup roboczych. Jest uniwersalne i zapewnia wysokiej jakości kolorowe wydruki w formacie A3.
Prędkość drukowania i kopiowania wynosi 26 stron na minutę – nawet w kolorze – a dodatkowo dostępne są najnowsze
użyteczne funkcje, m.in. dostęp do usług w chmurze i bezpośrednie drukowanie z pamięci przenośnych. Ponadto
automatyczne 2-stronne kopiowanie, drukowanie sieciowe, wewnętrzny twardy dysk o pojemności 320 GB, solidne
zabezpieczenia (obejmujące kontrolę dostępu, szyfrowanie i bezpieczne usuwanie danych), oprogramowanie
skanowania do komputera (Sharpdesk) oraz wydajne narzędzia do zarządzania dokumentami i urządzeniami.Ponadto
użytkownik może wybrać z szerokiego asortymentu dostępnego wyposażenia dodatkowego i rozszerzeń, obejmujących:
funkcje faksu, modem Wi-Fi, dodatkowe zabezpieczenia, oszczędzający przestrzeń biurową finiszer, moduł dziurkacza,
tandemowy podajnik o dużej pojemności do nieprzerwanego drukowania dużych zadań oraz platformę OSA, żeby
dostosować urządzenie wielofunkcyjne do indywidualnych potrzeb biznesowych.Model MX-2614N oprócz tego, że jest
jednym z najwydajniejszych w swojej klasie kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3, jest także jednym z
najmniejszych. Włożono przy tym szczególny wysiłek w ułatwienie obsługi i zwiększenie wydajności w zarządzaniu
energią. Dzięki siedmiocalowemu, kolorowemu ekranowi dotykowemu z funkcją podglądu miniatur zapisanych
dokumentów codzienna obsługa jest łatwa i intuicyjna. Dodaliśmy nawet wygodne uchwyty do szuflad na papier. Krótki
czas nagrzewania, skanowanie w trybie Eco, wydajne lampy LED zastosowane w skanerze i ulepszone automatyczne
wyłączanie charakteryzują to uniwersalne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A3, opracowany z myślą o
środowisku. Model MX-2614N posiadający certyfikat Energy Star został zaprojektowany z myślą o spełnieniu Twoich
oczekiwań w zakresie ochrony środowiska.

Ogólne
Kopiarka
• Format
Szybkość
oryginału
urządzenia,
(maks.):
trybA3
kolorowy w str./min (A4): 26
• Czas
Szybkość
pierwszej
urządzenia,
kopii kolorowej
tryb cz.-b.
(sek.):
w str./min
8,1 (A4): 26
• Czas
Szybkość
pierwszej
urządzenia,
kopii cz.-b.
tryb kolorowy
(sek.): 5,9w str./min (A3): 14
• Sorter
Szybkość
elektroniczny
urządzenia,
(standard):
tryb cz.-b. w str./min (A3): 14
• Kopiowanie
Format papieru:
ciągłe
min.(maks.
maks.:
kopii):
A5R999
- A3W
• Rozdzielczość
Gramatura papieru
skanowania
(g/m²): 60
w trybie
- 220 cz.-b. (dpi): 600 x 600,600
55400,600
x
- 300 (multi-bypass)
x 300
• Rozdzielczość
Pojemność: standardowa
skanowania(arkuszy):
w trybie kolorowym
600
(dpi): 600 x 600
• Rozdzielczość
Pojemność: maks.
druku
(arkuszy):
(dpi): 3100
• 600
Czasx nagrzewania
600,9600 equivalent
(w sekundach):
x 600 (depending
18
on print mode)
• Gradacja
Pamięć ogólna
(liczbamin./maks.
odcieni) - tryb
(MB):
czarno-biały: 2
• Gradacja
3072 (copier/printer)shared
(liczba odcieni) - tryb kolorowy: 256
• Zakres
Pamięćregulacji
drukarki skali
min./maks.
(%): 25(MB):
- 4002048 (option)
• Zaprogramowane
Twardy dysk: STDskale kopiowania: 10
• Pojemność twardego dysku (GB): 320
• Dupleks: STD
• Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie
Sharp Electronics (Europe) GMBH Spółka z o. o. Oddział w Polsce,
ul. Poleczki,
33 Budynek
02-822 Warszawa
lokalne
(Hz): 220
- 240V,A2,50/60Hz
tel.: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 05, www.sharp.pl
• Pobór mocy (kW): 1,84

MX-2614N

Podajnik dokumentów
• Pojemność podajnika oryginałów (kartek): 100

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:

Faks
• Faks (std./opcja): Opcja
• System kompresji: MH/MR/MMR/JBIG
• Protokół komunikacyjny: Super G3/G3
• Czas transmisji (w sekundach): 3
• Szybkość modemu (b/s): 33.600 - 2.400
• Rozdzielczość transmisji:
STD 203,2 x 97,8 dpi
Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
• Format dokumentu (min.): A5
• Format dokumentu (maks.): A3
• Pamięć (MB): 1024
• Poziomy szarości: 256
• Programowanie połączeń; skrócone, szybkie: 1000
• Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): 500

Skaner
• Skaner sieciowy (std./opcja): STD
• Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan":
• Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): 100,200, 300,400,
600
• Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): 75,100, 150,200,
300,400, 600
50 to 9600 custom
• Formaty plików:
TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG (colour only),
XPS
• Narzędzia skanera: Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, Sharp
Network Scanner Tool, Sharp OSA Network Scanner Tool
(requires MX-AMX2 and licenses)
• Skanowanie na pulpit:
• Skanowanie do FTP, Email:
• Skanowanie do folderu sieciowego:
• Skanowanie do pamięci USB:

Drukarka
• Rozdzielczość (dpi): 600 x 600
• Podwyższona rozdzielczość (dpi): 9600 equivalent x 600
• Drukarka sieciowa (std./opcja): Standard
• Interfejs standardowy/opcjonalny:
Standard USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
• Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo: Windows
XP/Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista/
Windows 7
• Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie:
Mac OS X 10.4.11/10.5 - 10.5.8,10.6 - 10.6.8,10.7 - 10.7.4
• Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX
(NetWare), NetBEUI, 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
• Emulacja PDL std./opcja: Standardowy PCL6
Opcjonalny PS3, XPS
• Dostępne czcionki: 80 (PCL), 136 (PS3)

Opcje wykańczania
• Maksymalna wydajność wyjściowa: 500
• Zszywanie (liczba arkuszy), maks.: 50
• Przesunięcie offsetowe: STD
• Dziurkacz: OPT
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