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Funkce nepostradatelné pro
chod podniku
Snížení nákladů, zvýšení efektivity. Nabídka flexibilních MFP
navržených pro splnění potřeb jakéhokoli týmu.
Co si od černobílé MFP formátu A3 přejete?

Vše co potřebujete již v základu.

Potřebujete kupříkladu tisknout z telefonů nebo tabletů? Nebo
do nich zpět skenovat dokumenty? Případně vás možná více
zajímají funkce pro úsporu času, snižování provozních nákladů,
případně intuitivní a jednoduché ovládání?

Čtyři NV a DV modely jsou ve standardu vybaveny oboustranným
tiskem – což je pro ekologicky smýšlející společnosti povinností.
Naskenované soubory lze ukládat na souborovém serveru se
snadným přístupem z jakéhokoli PC na síti a lze je také odesílat
jako přílohu jakéhokoli e-mailu. Zahrnuli jsme také USB port pro
ukládání scanů přímo u zařízení. Mimo to, každý model v rámci
řady poskytuje rozlišení 600dpi a je dodáván se zásobníkem na
350 listů.

Konec konců, každá pracovní skupina a malý podnik mají
odlišné potřeby. To je důvod, proč jsme vám dali na výběr
z pětice černobílých MFP formátu A3, přičemž každá z nich
disponuje praktickou řadou volitelných funkcí a upgradů.
Pro mimořádnou síťovou produktivitu si zřejmě zvolíte model
AR-6020NV s rychlostí tisku 20 str./min., případně AR-6023NV
s rychlostí tisku 23 str./min. A pokud si přejete osobní MFP,
můžete ušetřit peníze výběrem modelů AR-6020DV, AR-6020V,
případně AR-6023DV.

Co víc, každý z modelů je dodáván s užitečnými funkcemi pro
kopírování, jak je kopírování ID karet a Rotation Sort, dále
elektronická kompletace a třídění dokumentů a plnobarevné
skenování ve formátu A3.
To vše ve standardu a ovládáním veškerých funkcí pomocí
rozměrného a snadno použitelného LCD ovládacího panelu
s tlačítky pro rychlý přístup, jež jsou spojením pro často
používané funkce.

Snadno
použitelný LCD
panel
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Volitelné součásti s přidanou
hodnotou.
Získejte potřebnou flexibilitu od MFP, která udrží tempo
s růstem a změnami vašeho podniku.
Pokud potřebujete funkce pro sdílení obsahu, vyberte si síťové
modely s rychlostí 20str. /min. AR-6020NV nebo 23str. /min.
AR-6023NV. Jejich instalace je dílem okamžiku a poskytuje všem
v kanceláři schopnost tisknout, kopírovat a skenovat.
Pro osobní použití jsou ideální modely AR-6023DV a AR6020DV o rychlosti tisku 20, resp. 23 str./min. Disponují
stejnou výkonností, jako jejich síťové protějšky z řady NV.
A v budoucnosti je vždycky můžete dovybavit o síťové připojení
a oboustranný podavač dokumentů.
Pokud máte menší rozpočet, ale přesto byste rádi využívali
výhod tisku, kopírování a skenování ve formátu A3, vyberte si
model AR-6020V s rychlostí 20str. /min. Nabízí skvělou užitnou
hodnotu a později ji vždycky můžete upgradovat.
Jakmile se pro některý z modelů rozhodnete, můžete vaše
požadované specifikace upravit jednou nebo několika
volitelnými součástmi. Případně je můžete přidat teprve po
změně vašich potřeb.

Podavač dokumentů – náš RSPF podavač dokumentů je
schopen zpracovat sadu až 100 originálů pro efektivní kopírování
nebo skenování oboustranných dokumentů.
Sharpdesk – použijte tento výkonný software pro správu
a organizaci souborů ve vašem PC, včetně dokumentů, jež byly
naskenovány na MFP.
Emulace PostScript 3 – zvolte v případě, kdy budete tisknout
mnoho dokumentů, jež obsahují grafiku.
PCL6 – rychlé zpracování úloh s nízkými nároky na operační
paměť činí z PCL6 chytrou volbu pro síťový tisk.

Energetická účinnost
Jako ostatní MFP Sharp je všech pět modelů certifikováno dle
Energy Star a navrženo pro splnění vašich cílů v oblasti ochrany
životního prostředí díky nižší spotřebě energie.

Sharpdesk Mobile – tuto funkcionalitu zvolte tehdy, pokud si
přejet tisknout z mobilů a tabletů, případně pokud přímo na
vaše mobilní zařízení chcete ukládat naskenované dokumenty
z MFP. V každém případě systém využívá Wi-Fi připojení, bez
nutnosti připojovat kabely
Rozšiřující zásobníky papíru – rozšiřte zásobu papíru z 350
až na 1 850 listů (v přírůstcích po 500 listů) pro delší tisk bez
nutnosti přerušení.

Zajištění efektivity díky řadě funkcí pro kopírování, skenování
a tisk

Specifikace
Tiskárna

Obecné
Rychlost tisku*1 (výtisků/kopií/min.) (Max.)
AR-6023NV/AR-6023DV
AR-6020NV/AR-6020DV
AR-6020V

A4
23
20
20

A3
12
11
11

Velikost papíru*2 (Min – Max)

A6 - A3

Hmotnost papíru (g/m2)
Zásobníky
Pomocné

55 - 105
55 - 200

Rozhraní

USB 2.0

Rozlišení (dpi)

600 x 600

Podporované OS

Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10

PDL

SPLC (Sharp Printer Language with Compression)

Síťový tisk*6 (vyžadován volitelný modul AR-NB7 N)
Rozlišení (dpi)

600 x 600

Rozhraní

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

Paměť* (MB)
Podporované OS*8

256 (sdílená)

TCP/IP

Kapacita papíru (Std – Max)
Listů
Zásobníků

350 - 1 850
1 - 4 (plus pomocný zásobník)

Doba zahřívání*3 (sekund)

25

Paměť (MB) (Std – Max)

64 - 192

Napájení

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

Síťové protokoly

Příkon (kW) (Max)

1,2

Tiskové protokoly

Rozměry (mm) (Š x H x V)
včetně krytu na dokumenty

599 x 612 x 511

PDL

Hmotnost (kg)
AR-6023NV/AR-6020NV
AR-6023DV/AR-6020DV
AR-6020V
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2012, 2012R2
Mac OS X 10.6. 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

LPR, Raw TCP, IPP
Std
Vol

28,4
28,2
27,9

Kopírka
Velikost papíru (Max)

Windows® 7, 8.1, 10, Windows Server® 2008, 2008R2,

SPLC (Sharp Printer Language with Compression),
Emulace PCL6
Emulace PostScript® 3 ™*9

Dostupné fonty

80 fontů pro emulaci PCL, 136 fontů pro emulaci PostScript® 3™

Nástroje pro tisk

Sharpdesk Mobile

Barevný scanner

A3

Metoda skenování

Doba do výtisku první kopie* (sekund) 6,4
4

Počet kopií souvislého kopírování (Max) 999
Rozlišení tisku (dpi)

600 x 600

Počet stupňů gradace

256

Rozsah zoomu (%)

25 - 400 v 1% přírůstcích
(50 - 200 pomocí volitelného RSPF)

Pull scan (pomocí aplikace vyhovující standardu TWAIN)

Rozlišení (dpi)

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9,600 dle uživatelského nastavení

Formáty souborů

TIFF, PDF, JPEG*10, BMP*11

Místa určení skenu

Počítač, FTP, Email, USB paměť*12

Nástroje pro skenování

Sharpdesk (volitelné), Button Manager*13

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

Vnější rozměry

Možnosti konfigurace
AR-6023NV/AR-6023DV
Základní jednotka
AR-6020NV/AR-6020DV
Základní jednotka
AR-6020V
Základní jednotka
1,215 mm

AR-RP11 N
reverzní jednoprůchodový
podavač se zásobníkem na
100 listů
MX-VR12
Kryt na dokumenty
†1

Možnosti konektivity
MX-CS12 N
1. přídavný zásobník na
500 listů papíru
MX-CS13 N
2. přídavný zásobník na
500 listů papíru
MX-CS12 N
3. přídavný zásobník na
500 listů papíru

AR-PB10†2
Rozšiřující modul tiskárny

MX-EB21
Deska pro rozšíření paměti

AR-NB7 N†3
Síťový rozšiřující modul

MX-USX1/X5
Sada 1/5 licencí Sharpdesk

MX-PK10
Rozšiřující modul PC

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

L20EUNOVADESK
Vysoký stojan
AR-DS19
Stojan (velký)
L20STABDS19
Stabilizátory

612 mm*

599 mm

Excluding
stabilisers.
**Bez
stabilizátorů

AR-DS20
Stojan (malý)

†1 Volitelné výhradně pro AR-6023NV/AR-6020NV/AR-6023DV/AR-6020DV. †2 Volitelné výhradně pro AR-6023NV/AR-6020NV. †3 Volitelné výhradně pro AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V.

*1: Velikost A4 (8 1/2” x 11”), Podávání na šířku. *2: S papírem formátu A6 lze použít výhradně podávání na délku (5 1/2” x 8 1/2”). *3: Při jmenovitém napětí, 23°C (73,4°F. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *4: Podávání
listů formátu A4 z 1. zásobníku. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *5: Pevné poměry kopírování 25% a 400% nelze používat s RSPF. *6: Pro AR-6023NV/AR-6020NV standard. *7: Sdíleno se skenováním na USB
a tiskem PCL/PostScript. *8: V případě AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V Mac OS vyžaduje volitelný modul AR-PB10. V případě AR-6023NV/AR-6020NV - Windows Server® vyžaduje volitelný modul AR-PB10. V případě AR-6023NV/AR-6020NV Mac
OS vyžaduje volitelný modul AR-PB10 and MX-PK10. *9: V případě AR-6023NV/AR-6020NV PCL vyžaduje volitelný modul AR-PB10 a PostScript 3 vyžaduje volitelný modul AR-PB10 a MX-PK10. V případě AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V PostScript
3 vyžaduje volitelný modul MX-PK10. *10: Nelze využívat s funkcí Button Manager na modelech AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V. *11: Formát není k dispozici pro modely AR-6023NV/AR-6020NV. Lze využívat s funkcí Button Manager pro modely
AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V. *12: Vyžaduje volitelný modul AR-NB7 N. *13: Není k dispozici pro model AR-6023NV/AR-6020NV. Nelze použít, pokud je model AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V používán s modulem AR-NB7 N.
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 a Windows Vista jsou registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation.
PostScript3 je buď registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou 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. Únor 2018 Ref: Brožura BR. AR-6023DV/NV AR-6020DV/NV AR-6020V (Úloha:18924). Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.
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