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MX-M4070/M3570/M3070
Digitální multifunkční systém



Funkce nové generace pro 
vzájemně propojené týmy. 

Možná právě rozesíláte kopie nejnovějších firemních zpráv. 
Nebo emailem odesíláte skenované zprávy vedení. Plynulý chod 
kanceláře závisí na tom, aby každodenní procesy běžely jako 
hodinky.   

Zachovat tempo je ale pro dnešní podnik pouze částí úspěchu. 
Vaše pracovní síly se také potřebují při práci spojit. Sdílení 
informací a dokumentů pomocí mobilních zařízení nebo cloudu 
hraje při rozběhnutí nových obchodních příležitostí zásadní 
význam. Přesně v tu chvíli vstoupí do hry tyto MFP – napomáhají 
navýšit vaše výsledky a energetickou účinnost na zcela novou 
úroveň. 

Komplexní nástroje
Se svým vysokým výkonem, kvalitou a spolehlivostí, jsou naše 
černobílé MFP nové generace vybaveny nejnovějším ovládáním 
zaměřeným na uživatelský komfort –  intuitivní funkcionalitu tak 
máte na dosah ruky.

Vysoce výkonný tisk: Produktová řada zahrnuje pět modelů 
s rychlostí tisku od 30 do 60 stran za minutu (ppm) a rozměrem 
papíru až A3W.

Konzistentní kvalita kopií: S naší automatickou kontrolou 
procesu a systémem Developer Refresh si vychutnáte čistotu 
a ostrost výtisku každé kopie. 

Vylepšené skenování: Vestavěný jednoprůchodový duplexní 
podavač dokumentů  (DSPF) se zásobníkem na 150 listů je 
schopen souběžně zpracovávat různé dokumenty o rychlosti 
až 200 snímků za minutu. Celé sady skenovaných dokumentů 
lze pomocí funkce Multicrop převádět na samostatné soubory. 
Pomocí funkce Optical Character Recognition (OCR) lze 
skeny převádět také na soubory formátu Microsoft® Office 
a prohledávatelné PDF soubory.  

Flexibilní možnosti dokončovacích úprav: díky bohaté 
nabídce dokončovacích úprav zahrnujících ruční, bezsponkové 
a sedlové sešívání. Velmi snadno tak dosáhnete profesionálního 
vzhledu vašich dokumentů.

Ať už si přejete posunout vaši organizaci jakýmkoli 
směrem, přechod z tištěných dokumentů na digitální 
platformu nemusí být žádná věda. Takže až si budete 
vybírat vaši další MFP, zvolte si tu s nejvyspělejšími 
funkcemi, která vašemu týmu poskytne vše, co pro svoji 
práci potřebuje – a zvládne ji rychleji a ještě efektivněji. 
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Vylepšené skenování.



03

*1 Pro tisk zařazených dokumentů a přímý tisk (FTP/SMB/USB)

Energetická účinnost a vysoká kvalita 
ruku v ruce 
Dosáhněte maximální rovnováhy 
rychlosti a kvality při současném snížení 
provozních nákladů. Mimo nízké hodnoty 
typické spotřeby energie (TEC) vám tyto 
MFP umožňují nastavit časy spouštění 
a vypínání. Toner s nízkým bodem 
tání snižuje spotřebu energie a systém 
rychlého ohřevu fixační jednotky udržuje 
dobu ohřevu na minimu. 

Eko doporučení*1 je další nastavení, jež 
vám napomáhá s využitím MFP co možná 
nejekologičtějším způsobem – a vypíná 
veškeré funkce, jejichž běhu není v daném 
okamžiku zapotřebí.
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Jednoduše chytřejší řešení 

Jsou mnohem více, než pouhými tiskárnami. Naše MFP slouží 
jako provozní ústředí kanceláře a jsou doslova napěchovány 
technologiemi pro úsporu času a funkcemi, jež lidem uvolňují 
ruce k tomu, aby dělali to, co umí nejlépe – obchod.
Když MFP funguje opravdu dobře, je snadné to považovat 
za samozřejmost. A přesně to jsme si vytyčili za cíl u našich 
nejnovějších černobílých zařízení. Ať už se jedná o krátkou 
dobu zahřívání nebo rychlé a intuitivní nastavení na ovládacím 
panelu, všechny funkce jsme od samého základu navrhli pro 
vyšší produktivitu kanceláře.

Z pohledu IT zjistíte, že začlenění MFP do chodu vaší společnosti 
je tak bezproblémové, jako vestavěné nástroje pro správu 
zařízení. 

Navrženy pro vaše potřeby
Představte si MFP, která zaznamená váš příchod, probudí se 
a je připravena na vaše přihlášení. Na uživatelsky upravitelné 
domovské obrazovce si také můžete nastavit funkce, které 
používáte nejčastěji. Jednoduše si sklopte velkou barevnou 
dotykovou obrazovku s úhlopříčkou 10,1“ do úhlu pro nejsnazší 
viditelnost. A podobně jako to činíte u jiných chytrých mobilních 
zařízení – můžete obraz přibližovat a oddalovat, přetahovat 
položky nabídky a vytvářet užitečné zkratky. 

Umístěte si na domovskou obrazovku nejpoužívanější funkce.
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Pokud si případně nejste něčím jisti, vestavěná funkce „rychlé 
nápovědy“ vás už navede správným směrem. Díky integrované 
funkci webového prohlížeče je možné získat nápovědu i online 
z MFP.

Intuitivně nápomocná na každém kroku
Vaše tisková úloha je možná rozsáhlá a časové náročná, ale 
její kontrola a dokončení pomocí našich MFP náročné nebude. 
Mimo funkcí jako je jednoduchý režim a konzistentní uživatelské 
rozhraní, vám funkce pokročilého náhledu umožňuje kontrolu 
a úpravu naskenovaných dokumentů přímo na MFP. Ušetříte si 
tak starosti s prováděním posledních předtiskových změn na 
počítači. 

Skenování je také obohaceno o režim Auto Colour, který 
upravuje barvy původního obrazu na přesné odstíny šedé. 
A mimo nutnosti přepisovat dokumenty, jež máte pouze jako 
fyzické výtisky, můžete použít OCR pro jejich skenování do 
nejrůznějších formátů, mimo jiné plně prohledávatelných PDF 
a upravitelných souborů Microsoft® Office (Word, PowerPoint 
a Excel). Standardní součást pak představuje PCL6 emulace 
a Genuine Adobe® PostScript® 3TM.

Digitalizujte a ukládejte nezbytné informace pomocí OCR.
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Vyberte si způsob připojení 
Cloud 
Tiskněte a skenujte do cloudu přímo 
z ovládacího panelu MFP, bez nutnosti 
stále zadávat uživatelská jména a hesla. 
Získejte přístup k populárním cloudovým 
službám, mimo jiné k Google DriveTM, 
Sharepoint®, OneDrive®, Microsoft Online, 
Box a Cloud Portal Office pomocí funkce 
Single Sign-on.

Mobilní aplikace 
Pokud jste na cestách, tiskněte a skenujte 
z mobilů a tabletů pomocí bezdrátové 
LAN sítě za využití Sharpdesk Mobile. 
Funkcionalita spolupracuje s jakoukoli 
aplikací podoporující Google Cloud 
PrintTM*1 nebo AndroidTM printing (Sharp 
Print Service Plugin). 

Pokud se nacházíte v dostatečné 
blízkosti, je možné se k tiskárně 
připojit také pomocí funkce Near Field 
Communication (NFC). Případně můžete 
pomocí telefonu naskenovat QR Kód® 
na MFP. V každém případě je již tiskárna 
nakonfigurována a k dispozici.

Připojte se kdykoli a kdekoli.
Obchodní činnost ani vaše pracovní síly se již neváží 
k jedinému místu. To je důvod, proč je naprosto nezbytná 
možnost vzájemného spojení a sdílení informací.

Email
Získejte přístup k účtům GmailTM nebo 
Microsoft Exchange a odesílejte přímo 
z MFP data na klíčové kontakty z vašeho 
adresáře.

USB  
Jednoduše si vyberte vámi uložené 
soubory Microsoft® Office a vytiskněte je 
přímo z USB disku připojeného k MFP.

Získejte přístup ke všem oblastem digitálního světa
Ať už se váš tým nachází v kanceláři, nebo pracuje v terénu za využití telefonů a tabletů, jsou vzájemný kontakt a sdílení informací 
snazší, než kdy dříve. Bez ohledu na to, jaká v rámci vašeho podniku používáte zařízení, naše MFP nabízí flexibilní možnosti tisku, 
kopírování, skenování a sdílení informací uložených ve vaší síti nebo v cloudu. 

Ať už jste kdekoli, zabezpečení také nepředstavuje problém. Funkce Uvolnění Tisku (Print Release) vám umožňuje tisknout na jakékoli 
síťové MFP v dosahu, kdykoli vám to bude vyhovovat. Eliminujeme tak riziko, že budou důvěrné dokumenty ponechány bez dozoru.

Tiskněte přímo z USB flash disku. 

*1 Dostupnost se liší dle země/regionu.
*2 Po zapnutí nemusí být některé funkce k dispozici. 
*3 HCD PP ver1.0 – non Common Criteria
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Připojte se kdykoli a kdekoli.

Bezpečné, flexibilní a zabezpečené
Sdílení většího množství informací 
v digitální podobě pochopitelně 
vyvolává otázky týkající se bezpečnosti. 
S těmito MFP však není nutno ani 
v oblasti ochrany vašich dat, činit žádné 
kompromisy. Řízení přístupu je díky 
vysoce zabezpečenému přihlášení 
a autentifikaci uživatelů, mnohem 
snadnější. Veškerá e-mailová komunikace 
je pak zabezpečena pomocí rozšíření 
S/MIME. 

Pro maximální úroveň ochrany, 
vyžadovanou například vládními, 
armádními nebo právními organizacemi, 
může váš IT administrátor trvale 
povolit*2 nejvyšší úroveň zabezpečení, 
jež odpovídá normě Hard Copy Device 
Protection Profile (HCDPP*3). 

Tiskněte přímo z USB flash disku. 



Objevte nové způsoby, jak dále 
zefektivnit chod vašeho podniku. 
Existuje mnoho způsobů pro efektivnější chod vašeho 
podniku, od zabezpečení tištěných kopií po snadný přístup 
ke cloudu. 
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Když jste zaneprázdněni zajištěním chodu podniku, nemáte 
čas (ani peníze) na zbytečnosti jako jsou nesprávně založené 
dokumenty nebo neoprávněný přístup uživatelů k cenným 
prostředkům vaší firmy. 

A právě zde vám tato řada MFP může pomoci získat dokonalou 
kontrolu nad informační infrastrukturou vaší organizace. 
Nejen že transformuje úkoly každodenního tisku, kopírování 
a skenování. Ale při spojení s Cloud Portal Office a jedním nebo 
hned několika z našich optimalizovaných softwarových řešení 
– můžete dosáhnout zcela nové úrovně efektivity a produktivity 
napříč celým podnikem.

Kdykoli a kdekoli: spolupracujte pomocí Cloud Portal Office
Ať už se vaši zaměstnanci právě věnují schůzkám v terénu 
nebo přípravě prezentací v kanceláři,  Cloud Portal Office je ku 
prospěchu všem zúčastněným.  

Díky ukládání všech informací na jediné, přehledně indexované 
úložiště, získá váš personál snadný přístup ke všemu 
potřebnému – a to z jakéhokoli telefonu, laptopu nebo tabletu – 
a dokonce i z interaktivního displeje BIG PAD.

Skenujte, indexujte a ukládejte dokumenty rovnou do Cloud 
Portal Office, a poté o uložení dokumentů informujte přímo 
z MFP vaše kolegy. Při využití tohoto cloudového systému 
pro správu dokumentů již nebudete marnit čas procházením 
několika databází a úložných systémů nebo vyhledáváním 
chybně založených dokumentů. Místo toho se můžete těšit na 
vyšší efektivitu napříč celým vaším podnikem.
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Optimalizovaná softwarová řešení 
Naše komplexní řada řešení je navržena pro snížení nákladů ve 
všech klíčových oblastech, zvýšení efektivity a zvýšení úrovně 
zabezpečení. 

Optimalizovaná tisková řešení  pomáhají monitorovat 
a spravovat vaše využití tisku a skenování.  Můžete tedy 
eliminovat neoprávněné použití, sledovat a získávat nazpět 
náklady i omezovat vznik odpadu. 

Optimalizovaná řešení skenování šetří čas a zabraňují 
nákladným chybám zjednodušením a automatizací ukládání 
a sdílení dokumentů – bez ohledu na jejich formát.

Optimalizovaná mobilní řešení vedou ke vzniku flexibilnějších 
týmů tím, že pomáhají lidem propojit tablety, telefony a laptopy 
snadno a bezpečně, takže jsou stále v kontaktu.

Optimalizovaná řešení workflow pomáhají obnovovat 
produktivitu potřebnou pro dosažení a udržení růstu a ziskovosti 
zefektivněním a zjednodušením opakovaných úkolů. 

Optimalizovaná řešení pro správu snižují zátěž spojenou se 
správou vašich MFP a snižují náklady na vlastnictví zařízení.

Efektivnější týmy vznikají propojením pomocí chytrých technologií. 



Konfigurace

Přídavná zařízení

*1 Počet listů při použití papíru 80 g/m2.   

10. MX-FN27 N 
Finišer

14. MX-FN29 
Sedlový finišer 
Finišer

15. MX-FN28 
Finišer

16. MX-FN31 
Sedlový finišer

17. MX-FN30 
Finišer

11. MX-RB25 N 
Transportní jednotka papíru

12. MX-TR20 
Oddělovací zásobník

13. MX-TU16 
Vnitřní výstupní 
rošt

9. MX-TR19 N  
Modul výstupního 
zásobníku

8. MX-LT10 
Zásobník na 
dlouhý papír

7. MX-UT10 
Pracovní stůl

Základní jednotka

2. MX-DE26 N 
Stojan se zásuvkami 
na 2 x 550 listů 
papíru

1. MX-DE25 N 
Stojan se 
zásuvkou na 
550 listů papíru

3. MX-DE27 N 
Stojan se zásuvkami 
na 3 x 550 listů 
papíru

5. MX-DE29 N  
Zásobník na 
550 listů papíru

4. MX-DE28 N 
Stojan se zásuvkami na 
550 + 2 100 listů papíru

6. MX-LC17 N 
Velkokapacitní 
zásobník (A4)

Základní jednotka

1. MX-DE25 N Stojan se zásuvkou na 550 listů papíru
550 listů*1 , A3W až A5R (60 - 300 g/m2)

2. MX-DE26 N Stojan se zásuvkami na 2 x 550 listů papíru
550 listů*1 každá, pro spodní a horní zásobníky, A3W až A5R (60 - 300 g/m2)

3. MX-DE27 N Stojan se zásuvkami na 3 x 550 listů papíru
550 listů*1 každá, pro spodní a horní zásobníky, A3W až A5R (60 - 300 g/m2)

4. MX-DE28 N Stojan se zásuvkami na 550 + 2 100 listů papíru
Horní zásobník: A3W – A5R, 550 listů*1 (80 g/m2)

Spodní zásobník (vlevo): A4, 1 200 listů*1 (60 - 105 g/m2)

Spodní zásobník (vpravo): A4 - B5, 900 listů*1 (60 - 105 g/m2)

5. MX-DE29 N  Zásobník na 550 listů papíru
550 listů*1, A3W až A5R (60 - 300 g/m2)

6. MX-LC17 N Velkokapacitní zásobník (A4)
3000 listů*1, A4 - B5 (60 - 220 g/m2)

7. MX-UT10 Pracovní stůl

Dokončovací úpravy

8. MX-LT10 Zásobník na dlouhý papír
Doporučený pro tisk bannerů

9. MX-TR19 N Modul výstupního zásobníku

10. MX-FN27 N Vnitřní finišer
A3 - B5 (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 500 listů*1

Kapacita sešívání: max. 50 listů*1

Pozice sešívání: 3 pozice (vpředu, vzadu, nebo dvoubodové sešívání)

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m2), 40 listů (80 g/m2)

Kapacita bezsponkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m2), 4 listy (65 – 81,4 g/m2),  

3 listy (81,5 - 105 g/m2)

Pozice bezsponkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

Volitelný děrovací modul pro MX-FN27 N:
MX-PN14C - Modul pro děrování 2/4 otvorů
MX-PN14D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů 
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Přídavná zařízení
11. MX-RB25 N 
Transportní jednotka papíru
Vyžadována při použití MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 & MX-FN31

12. MX-TR20 Oddělovací zásobník
Vyžaduje vnitřní výstupní rošt MX-TU16  

13. MX-TU16 Vnitřní výstupní rošt

14. MX-FN29 1k Sedlový finišer
A3W - A5R (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1000 listů*1

Kapacita sešívání: max. 50 listů*1

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 7 sad (11-15 listů), 10 sad (6-10 listů),  

20 sad (1-5 listů).  Max. 15 listů na sadu

15. MX-FN28 1k Finišer
A3W - A5R (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1000 listů*1

Kapacita sešívání: max. 50 listů*1

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

Volitelný děrovací modul pro MX-FN29 a MX-FN28:
MX-PN15C - Modul pro děrování 2/4 otvorů
MX-PN15D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

16. MX-FN31 3k Sedlový finišer
A3 - B5 (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3000 listů*1

Kapacita sešívání: max. 65 listů*1

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m2), 40 listů (80 g/m2)

Kapacita bezsponkového sešívání: max.5 listů (64 g/m2), 4 listy (65 – 81,4 g/m2),  

3 listy (81,5 - 105 g/m2)

Pozice bezsponkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 10 sad (11-15 listů), 15 sad (6-10 listů),  

25 sad (1-5 listů).  Max. 20 listů na sadu

17. MX-FN30 3k 
Finišer
A3 - B5 (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3000 listů*1

Kapacita sešívání: max. 65 listů*1

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m2), 40 listů (80 g/m2)

Kapacita bezsponkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m2), 4 listy (65 – 81,4 g/m2),  

3 listy (81,5 - 105 g/m2)

Pozice bezsponkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5 
Volitelný děrovací modul pro MX-FN30 & MX-FN31: 
MX-PN16C - Modul pro děrování 2/4 otvorů
MX-PN16D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

Tisk

MX-PF10 Modul čárových kódů
Umožňuje tisk čárových kódů

Faxování

MX-FX15 Rozšiřující modul faxu

MX-FWX1 Rozšiřující modul Internet fax

Skenování

AR-SU1 Razítkovací jednotka
Pro kontrolu razítkuje naskenované dokumenty

Sharpdesk licence

MX-USX1/X5
Sada licencí-1/5

MX-US10/50/A0
Sada licencí-10/50/100

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrace aplikace

Bezpečnost

MX-FR57U*2 Modul zabezpečení dat
Komerční verze

Shown with options.

660 mm

1,182 mm

1,495 mm*

616 mm

* 1,649 mm when finisher tray and exit tray are extended.

*1 Počet listů při použití papíru 80 g/m2.   
*2 K dispozici k pozdějšímu datu.
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* 1 649 mm s vysunutým zásobníkem finišeru a výstupním zásobníkem Vyobrazeno s přídavnými zařízeními.
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Specifikace
Obecné
Rychlost tisku (ppm/cpm) (Max)  A4*1  A3  A3W
MX-M6070   60  28 26
MX-M5070  50  24  23
MX-M4070  40  19 18
MX-M3570   35  17  16
MX-M3070  30  15  14

Displej ovládacího panelu  barevná LCD obrazovka o úhlopříčce 10,1 palce
Velikost papíru (Min – Max) A3W – A5*2

Hmotnost papíru (g/m2)
Zásobník  60 - 300
Pomocný zásobník 55 - 300

Kapacita papíru (Std – Max)
Listů  650 - 6,300
Zásobníky  1 - 4 (plus pomocný zásobník)

Doba zahřívání*3 (sekund)  
MX-M6070  18
MX-M5070  16
MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070  14

Paměť (GB)
Kopírka/tiskárna (sdílená)  5
HDD*4   500

Napájení   Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz

Příkon (kW) (Max)  1.84 (220 až 240V)

Rozměry (mm) (Š x H x V) 616 x 660 x 838

Hmotnost (kg) 72

Kopírka
Velikost zdrojového papíru (Max)  A3

Doba do výtisku první kopie*5  
MX-M6070  3,5
MX-M5070  3,7
MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070  4,5

Počet kopií souvislého kopírování (Max)  9,999

Rozlišení tisku (dpi)
Skenování  600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Tisk   1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600 

(v závislosti na režimu kopírování)

Počet stupňů gradace  256

Rozsah zvětšení (%)   25 – 400, (25 – 200 pomocí DSPF) v 1% přírůstcích

Přednastavené poměry kopírování (metrické)  10 poměrů (5R/5E)

Bezdrátová LAN
Protokoly   IEEE802.11n/g/b

Režimy přístupu  Infrastructure , Software AP

Zabezpečení   WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*6 , 
WPA2 PSK, WPA2 EAP*6

Síťový scanner
Metoda skenování  Push scan (pomocí ovládacího panelu)
  Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)

Rychlost skenování*7 (ipm) (Max)  Jednostranné  Oboustranné
  100  200

Rozlišení (dpi) (Max)
Push scan   100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan    75, 100, 150, 200, 300, 400, 600  

50 až 9,600 dpi dle uživatelského nastavení

Formáty souborů   TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktní PDF*8, 
JPEG*8, XPS, prohledávatelné PDF, Microsoft® Office 
(pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)

Místa určení skenu   Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do 
síťové složky (SMB), na USB médium, HDD

Nástroje pro skenování  Sharpdesk

Zakládání dokumentů
Kapacita zařazování dokumentů*9  Stran  Souborů
Hlavní adresář a volitelný adresář  20000  3000
Složka rychlého přístupu k souborům  10000  1000

Uložené úlohy*10 Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu

Ukládací složky  Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, 
uživatelská složka (max. 1000)

Důvěrné uložení  Ochrana heslem (pro hlavní a uživatelské složky)

Síťová tiskárna
Rozlišení (dpi)   1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600

Rozhraní    USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Podporované OS  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

Síťové protokoly  TCP/IP (IPv4, IPv6)

Tiskové protokoly   LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, 
FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD

PDL   PCL 6 emulace, Adobe® PostScript®3TM

Dostupné fonty   80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe PostScript 3

Faxování (vyžadován volitelný modul MX-FX15)
Metoda komprese  MH/MR/MMR/JBIG

Komunikační protokol  Super G3/G3

Doba přenosu*11 (sekund)  Méně než 3

Rychlost modemu (bps)  33600 – 2400 s automatickým fallbackem

Rozlišení přenosu (dpi)  203,2 x 97,8 (Std) / 406.4 x 391 (Ultra jemné)

Velikost dokumentu  A3 – A5

Paměť (GB) 1 (vestavěná)

*1: Podávání na šířku. *2: S papírem formátu A5 lze použít výhradně podávání na délku. *3: Při jmenovitém napětí, 23°C (73,4°F). Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *4: Kapacita pevného disku závisí na 
pořizování zdrojů. *5 Podávání listů formátu A4 z 1. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, bez výběru nebo režimu Auto Colour, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí.  
*6: Není aplikovatelné pro režim Software AP. *7: Na základě standardní tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů a podávání na šířku. Při použití továrního nastavení a vypnutým režimem Auto Colour. Rozlišení se 
bude v závislosti na typu dokumentu a velikosti skenované oblasti lišit. *8: Pouze barevně/ve stupních šedi. *9: Úložná kapacita se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. *10: Některé funkce vyžadují volitelné 
součásti. *11: Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4, podávání na šířku) při standardním rozlišení v režimu Super G3 , 33 600 bps, komprese JBIG. 

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Logo ENERGY STAR je certifikační známka a smí být použito výhradně pro certifikaci konkrétních 
výrobků, u nichž bylo prokázáno splnění požadavků programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrovanými obchodními 
známkami Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní názvy společností, 
výrobků a logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation. Prosinec 2017 Ref: Brožura MX-M6070/MX-M5070/MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070 
(Úloha:18729). Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.


