
www.sharp.cz
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Digitální černobílý multifunkční systém



Poskytněte vaší pracovní síle 
výhodu, kterou potřebuje 
pro zachování produktivity.
Potřebujete jednoduchou, intuitivní obsluhu a vysoký 
výkon, jenž splňuje veškeré požadavky, to vše za přijatelnou 
cenu. Přichází černobílá MFP MX-M2630.

Natáhněte ruku. 
Připojte se. 
Dosáhněte rozdílu.

Využijte mobilní svět na maximum
Připojení telefonů a tabletů k tiskárně bývalo obtížné a časově 
náročné. Nyní ale můžete během okamžiku tisknout cokoli 
potřebujete nebo skenovat dokumenty přímo do vašeho 
telefonu.*1

Jednoduše se přibližte dostatečně blízko k NFC (Near Field 
Communication) *² nebo použijte váš telefon pro naskenování 
QR kódu z displeje MX-M2630. Tak jako tak, veškerá nastavení 
jsou tímto provedena.

Populární technologie jako jsou prostředí Google Cloud Print™, 
Apple AirPrint® a Android™ printing framework (Sharp Print 
Service Plugin)*, jsou také podporovány a dokonce můžete 
využít USB flash disk pro pohodlný přímý tisk a skenování.*3

Tisková rychlost je slušných 26 stran za minutu. Mobilní zařízení 
se mohou připojit během okamžiku. Zabezpečení je silné 
leč jednoduché. Ba co víc, přidali jsme jasný a nastavitelný 
barevný dotykový  ovládací panel, díky němuž jsou všechny 
ovládací prvky na dosah ruky. A protože má každý odlišné 
pracovní návyky, umožnili jsme snadnou upravitelnost 
obrazovky, umožňující každému členovi týmu vytvořit si vlastní 
personalizovanou domovskou stránku.

Jednoduchá efektivita
Aby bylo ovládání co nejjednodušší, dotykový panel na této 
MFP pro pracovní skupiny podporuje stejná gesta oddálení/
přiblížení, přetažení a poklepání, jež znáte z použití na vašem 
telefonu nebo tabletu. Mimo funkce upravitelnosti jsme 
obrazovku vybavili „Snadným režimem“, jenž zobrazuje velké, 
okamžitě dostupné ikony pro každodenní a běžné funkce jako je 
skenování a kopírování.

Tisk, skenování, kopírování, připojení, sdílení a ukládání – 
samostatně nebo v rámci celé sítě zařízení – zjistíte, že MX-M2630 
není jen další kus kancelářského vybavení, je to nástroj, jenž 
posiluje organizační produktivitu. Pro každého.

*1 Vyžaduje MX-EB18. *2 Vyžaduje komerčně dostupnou čtečku NFC karet. *3 Pro přímý tisk souborů Microsoft Office je vyžadován volitelný modul MX-PU10. *4 Vyžaduje MX-AMX2.
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Dosáhněte do cloudu
MX-M2630 vám umožňuje přímý přístup k celé řadě cloudových 
služeb pro sdílení a ukládání souborů. Z dotykové obrazovky 
jsou k dispozici služby Google DriveTM, OneDrive®, SharePoint®, 
Microsoft Online, Box a Sharp Cloud Portal Office. *4

Pohodlí jediného přihlášení - funkce Single Sign-On
Potřebě zabezpečení všichni rozumí. Nikdo však nemá rád nepo-
hodlné používání několika uživatelských jmen a hesel. Se Sharp 
tato obtíž zcela odpadá.

Technologie Single Sign-On u MX-M2630 znamená, že se musíte 
pouze jednou přihlásit na dotykové obrazovce MX-2630N a zís-
káváte úplný přístup k vašim oblíbeným cloudovým službám 
a ušetříte si čas a frustraci s opětovným zadáváním přihlašova-
cích údajů.
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Ať už tisknete, kopírujete 
nebo skenujete, MX-M2630 
vás jistě ohromí.

Bezpečnost především
Odvrácenou stranou stále většího množství informací 
dostupných v digitální podobě je zvýšené ohrožení 
kybernetickými útoky. V Sharp vám pomocí robustních 
bezpečnostních funkcí pomáháme zajistit, aby k důležitým 
datům vašeho podniku měli přístup jenom ti správní lidé, a aby 

vaše data byla v bezpečí.

Ovládejte, kdo má přístup k MFP 
Pomocí hesel, ověřování identity uživatelů a vysoce 
zabezpečeného přihlášení pro IT 
manažery a personál. 

Chraňte e-mailovou komunikaci 
Pomocí S/MIME. 

Nikdy neponechávejte citlivé 
dokumenty bez dozoru  s funkcí 
Uvolnění tisku (Print Release), která 
přináší možnost tisknout z jakékoli 
síťově připojené MFP, kdykoli 
a kdekoli vám to vyhovuje.*1

Šifrujte a odstraňujte data z pevného disku MFP automaticky 
i na pokyn.*2

Pro maximální úroveň ochrany, vyžadovanou například 
vládními, armádními nebo právními organizacemi, může váš 
IT administrátor trvale povolit nejvyšší úroveň zabezpečení, jež 
odpovídá normě Hard Copy Device Protection Profile.*3 (HCD 
PP*4) 

Špičková kvalita. 
Nízké provozní náklady.
Robustní zabezpečení. 

Výstup ve vysokém rozlišení
Technologie digitálního vyhlazování zajišťuje rozlišení tisku 
a kopírování odpovídající 9,600 × 600 dpi, a přináší vám tak ultra-
čistou kvalitu tisku. Stabilizace obrazu navíc zajišťuje stabilně 
vysokou kvalitu tisku od první po poslední stránku.

Automatická kontrola půltónů
Proces kontroly půltónů přináší optimální odstupňování 
černobílých odstínů a vynikající kvalitu obrazu v rámci úloh 
velkoobjemového kopírování/tisku, čímž dále zvyšuje vaši 
produktivitu.

Snímač hustoty obrazu zvyšuje stabilitu a přesnost i toho 
nejjemnějšího stupňování odstínů a proces kontroly půltónů 
zajišťuje stabilně vysokou kvalitu obrazu od první po poslední 
stránku a zajišťuje tak vždy ten nejlepší výsledek.

Skenování je jednoduchost sama. Nahrajte své dokumenty 
(ve stejné várce můžete zahrnout odlišné velikosti a stejně tak 
barevné i černobílé originály), dotkněte se obrazovky a zbytek 
již nechte na stroji. Dokonce je schopen sám rozlišovat mezi 
textem, fotografiemi a světlým pozadím, a automaticky se 
nastavit pro optimální kvalitu výstupu.

Energeticky úsporná
MX-M2630 je navržena pro snížení množství odpadu a vaši 
finanční úsporu. Například, dotyková obrazovka před zahájením 
každé z tiskových úloh navrhuje nejekologičtější nastavení. 

Náš toner s vlastností nízkého bodu tání a fixační jednotka 
s rychlým ohřevem snižují spotřebu elektřiny. Pro další úsporu 
můžete také konfigurovat nastavení automatického zapnutí/
vypnutí. Technologie pro snížení hluku minimalizuje dopad 
rušivých zvuků v kanceláři. To vše přispívá k omezení vzniku 
odpadu, vyšší hospodárnosti provozu a spokojenějšímu 
pracovnímu prostředí.

*1 Vyžaduje MX-HD16, pokud je MX-M2630 nastavena jako primární zařízení. *2Vyžaduje volitelný modul MX-HD16. *3 Po zapnutí nemusí být některé funkce k dispozici. *4 HCD PP ver1.0 – non Common Criteria.
*5 Vyžaduje MX-AMX2 a/nebo MX-AMX3. *6 Vyžaduje MX-PK13. *7 Vyžaduje MX-FX15. *8 Vyžaduje MX-TR20. *9 Vyžaduje  MX-EB20.
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MX-M2630 vám dává ve standardu vše, co 
potřebujete, s volitelnými možnostmi, jež umožňují 
vytvoření ideální konfigurace pro vaši kancelář.
Ty zahrnují celou řadu dokončovacích možností, mimo jiné 
sedlové sešívání, ruční a bezsponkové sešívání, Sharp OSA (Open 
Systems Architecture) pro integraci se síťovými a cloudovými 
aplikacemi*5, Adobe® PostScript® 3TM*6, funkcionalitu faxu*7, 
rozšiřující zásobníky na papír a zásobník na oddělování úloh*8, 
zabraňující nežádoucímu spojení více tiskových úloh. To je však 
pouze začátek.

Vše co potřebujete nyní i do budoucích let.
Pokud MX-M2630 spojíte s naším Cloud Portal Office, můžete 
zařízení propojit s telefony, tablety a interaktivními displeji 
BigPad pro vytvoření rozšířené sítě, jež vašim kolegům, 
zákazníkům a dodavatelům umožňuje spolupráci jakoukoli 
formou dle aktuální potřeby, a to kdykoli a kdekoli se nacházejí – 
ať už v této zemi nebo po celém světě.

V závislosti na vašich potřebách je k dispozici nabídka 
volitelných součástí, jež mohou mít zvláštní přínos pro 
ještě vyšší produktivitu na pracovišti. Kupříkladu, pokud 
potřebujete digitalizovat formuláře nebo dokumenty, přidejte 
funkci OCR a vytvářejte upravitelné soubory Microsoft® Office 
a prohledávatelná PDF.*9 Existuje také možnost rozšíření o funkci 
pro vytváření URL na sdílení velkého objemu naskenovaných dat 
e-mailem.*2 

Řekněte nám, co je důležité.  My vám ukážeme, jak to optimalizovat.
Vytvořili jsme řadu optimalizovaných softwarových řešení pro snížení nákladů, zvýšení efektivity a vylepšení zabezpečení. 
Sharp nabízí plně řízené, komplexní služby, jež se mohou postarat o všechny vaše potřeby v oblasti dokumentů a IT infrastruktury.

Případně dnes můžete začít doplněním jednoho nebo více volitelných řešení:

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

Naše optimalizovaná 
řešení pro skenování  
šetří čas a zabraňují 
drahým chybám 
zjednodušením 
a automatizací 
záznamu, uložení 
a sdílení dokumentů, 
bez ohledu na jejich 
formát nebo účel.

Naše optimalizovaná 
mobilní řešení  
pomáhají lidem 
propojit tablety, 
telefony a laptopy 
snadno a bezpečně, 
takže jsou stále 
v kontaktu.

Naše optimalizovaná 
řešení workflow  
pomáhají snižovat 
náklady a zefektivňovat 
opakované úkoly, 
a obnovovat tak 
produktivitu podniku, 
kterou potřebujete 
pro dosažení a udržení 
růstu a ziskovosti.

Naše optimalizovaná 
řídící řešení jsou 
navržena pro eliminaci 
zátěže v podobě 
řízení flotily vašich 
MFP, a usnadnění vaší 
práce i snížení ceny 
vlastnictví.
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Konfigurace

9. MX-FN27 N 
Finišer

13. MX-FN29
Sedlový  
finišer

12. MX-FN28 
Finišer

15. MX-FN31 
Sedlový  
finišer

14. MX-FN30 
Finišer

10. MX-RB25 N 
Transportní  
jednotka  
papíru

11. MX-TR20 
Oddělovací zásobník

8. MX-LT10 
Zásobník na dlouhý papír

6. MX-LC17 N 
Velkokapacitní zásobník (A4)

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

7. MX-UT10 
Pracovní stůl
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Základní jednotka

1. MX-DE25 N Stojan se zásuvkou na 550 listů papíru 
550 listů*1 , SRA3 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, SRA3 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, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m2)

4. MX-DE28 N Stojan se zásuvkami na 550 + 2 100 listů papíru 
Horní zásobník: SRA3 – A5R, 550 listů*1 (80 g/m2) 
Spodní zásobník (levý): A4, 1,200 listů*1 (60 - 105 g/m2) 
Spodní zásobník (pravý): A4 - B5, 900 listů*1 (60 - 105 g/m2)

5. MX-DE29 N Zásobník na 550 listů papíru 
550 listů*1, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m2)

6. MX-LC17 N Velkokapacitní zásobník  (A4) 
3 000 listů*1, A4 - B5 (60 - 220 g/m2) 

7. MX-UT10 Pracovní stůl

Dokončovací úpravy

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

9. MX-FN27 N Vnitřní finišer 
A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení) 
Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 500 listů*1 
Kapacita sešívání: max. 50 listů*1 
Pozice sešíván: 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 širokých otvorů

10. MX-RB25 N Transportní jednotka papíru 
Vyžadována při použití MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 & MX-FN31

11. MX-TR20 Oddělovací zásobník

Přídavná zařízení

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



12. MX-FN28 1k Finišer 
A3W - A5R (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení) 
Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1 000 listů*1 

Kapacita sešívání: max. 50 listů*1 
Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

13. MX-FN29 1k Finišer se sedlovým sešíváním 
A3W - A5R (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení) 
Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1 000 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

Volitelný děrovací modul pro MX-FN28 & MX-FN29: 
MX-PN15C - Modul pro děrování 2/4 otvorů 
MX-PN15D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů (2x2 wide)

14. MX-FN30 3k Finišer 
A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení) 
Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3 000 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

15. MX-FN31 3k Finišer se sedlovým sešíváním 
A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení) 
Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3 000 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. 15 listů na sadu

Volitelný děrovací modul pro MX-FN30 & MX-FN31: 
MX-PN16C - Modul pro děrování 2/4 otvorů 
MX-PN16D - Modul pro děrování 4 širokých otvorů

Tisk

MX-PK13 PS3 rozšiřující modul 
Umožňuje PostScript tisk

MX-PU10 Rozšiřující modul pro přímý tisk

MX-PF10 Modul čárových kódů 
 
Umožňuje tisk čárových kódů

Faxování

MX-FX15 Rozšiřující modul faxu

MX-FWX1 Rozšiřující modul Internet fax

Konektivita

MX-EB18 Wireless LAN adaptér 
Umožňuje připojení k bezdrátovým sítím

Skenování

AR-SU1 Razítkovací jednotka 
Pro kontrolu razítkuje naskenované dokumenty

Sharpdesk licence

MX-USX1/X5   
Sada 1/5 licencí

MX-US10/50/A0    
Sada 10/50/100 licencí

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrace aplikace 
MX-AMX2 Komunikační modul aplikace  
MX-AMX3 Externí účetní modul

Bezpečnost

MX-FR51U Modul zabezpečení dat 
Komerční verze

Přídavná zařízení
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Shown with options.

650 mm

1,178 mm

1,495 mm*

608 mm

* 1,648 mm when finisher tray and exit tray are extended. Vyobrazeno s přídavnými 
zařízeními.

* 1 648 mm s vysunutým zásobníkem finišeru a výstupním zásobníkem



*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 27 sekund při zapnutí MFP pomocí tlačítka 
spouštění. 30 sekund při spuštění pomocí hlavního síťového spínače. *5 Vyžaduje volitelný modul MX-HD16. *6 Kapacita pevného disku závisí na pořizování zdrojů. *7 Včetně seřizovacích prvků a vystupujících částí. *8 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. *9 Není aplikovatelné pro režim Software AP. 
*10 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. *11 Rozlišení se bude v závislosti na velikosti skenované oblasti lišit. *12 Vyžaduje volitelný modul MX-EB20. *13 Vyžaduje volitelný modul MX-EB19. 14* Pouze barevně/ve stupních šedi. *15 Úložná kapacita se bude 
lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. *16 Některé funkce vyžadují volitelné součásti. *17 Mac OS vyžaduje volitelný modul MX-PK13. *18 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. 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 
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Specifikace
Obecné
Rychlost tisku (str./min./obr./min.) (Max)   
A4*1 26  
A3  15 
A3W  14

Displej ovládacího panelu  barevný LCD displej o úhlopříčce 7,0 palce

Velikost papíru (Min – Max) A5*2 - A3W

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

Kapacita papíru (Std – Max)
Listů  650 - 6300
Zásobníky 1 - 4 (plus pomocný zásobník)

Doba zahřívání*3 (sekund)  14*4

Paměť (GB)
Kopírka/tiskárna (sdílená)  5
HDD*5 *6 500

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

Příkon (kW) (Max)  1,84 (220 až 240V)

Rozměry  (mm) (Š x H x V)*7  608 x 650 x 834

Hmotnost (kg) 64

Kopírka
Velikost zdrojového papíru (Max)  A3

Doba do výtisku první kopie*8 (sekund) 4,5

Počet kopií souvislého kopírování (Max)  9,999

Rozlišení tisku (dpi) 
Scan 600 x 600, 600 x 400
Tisk 600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600 (v závislosti na režimu kopírování)

Počet stupňů gradace  256

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

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

Bezdrátová LAN (vyžadován volitelný modul MX-EB18)
Protokoly   IEEE802.11n/g/b

Režimy přístupu  Infrastructure , Software AP

Zabezpečení   WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*9, 
WPA2 PSK, WPA2 EAP*9

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

Rychlost skenování*10 (obr./min.) (Max)  80

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

50 to 9,600 dpi dle uživatelského nastavení*11

Formáty souborů   TIFF, PDF, PDF/A*12, šifrované PDF, kompaktní PDF*13 *14, 
JPEG*14, XPS, prohledávatelné PDF*12, Microsoft® Office 
(pptx, xlsx, docx)*12, text (TXT)*12, rich text (RTF)*12 

Místa určení skenu   Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do síťové 
složky (SMB), na USB médium, HDD*5

Nástroje pro skenování  Sharpdesk

Zakládání dokumentů (vyžadován volitelný modul MX-HD16)
Kapacita zařazování dokumentů*15  Stran  Souborů
Hlavní adresář a volitelný adresář  20000  3000
Složka rychlého přístupu k souborům  10000  1000

Uložené úlohy*16 Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu

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

Síťová tiskárna
Rozlišení (dpi) 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*17

Síťové protokoly  TCP/IP

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

PDL   Standardní: PCL 6 emulace 
  Volitelný: 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*18 (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)

www.sharp.cz


