
Základní barevná MFP formátu A3

BP-20C25

Barevná MFP formátu A3, jež podporuje prostředí

malé kanceláře

*¹ „Základna“ označuje prostor na stole či podlaze, potřebný v době vydání publikace pro umístění barevné

laserové MFP formátu A3. *² Počet snímků za minutu při podávání jednostranných listů formátu A4. *³

Dostupnost se liší dle země/regionu.

Základní barevné MFP formátu A3 s rychlostí tisku 25 str./min. a

rozlišením tisku 600 x 600 dpi 

Kompaktní, kubická konstrukce s nejmenší základnou ze všech

zařízení formátu A3*¹ na trhu.

Barevné skenování po síti s několika místy určení Sklopný ovládací panel vybavený 4palcovým, pětiřádkovým

černobílým LCD

Červené a zelené LED upozorňují uživatele na dálku o stavu

zařízení/úlohy.

Standardní zásobník papíru i pomocný zásobník, umožňují využití celé

řady formátů papíru, včetně formátů A6 a A3W.

Reverzní jednoprůchodový podavač se zásobníkem na 100 listů

skenuje dokumenty rychlostí 37 obr./min.*²

USB port, prakticky umístěný na přední straně MFP, umožňující

snadný tisk nebo skenování z USB disku

Tisková aplikace Sharpdesk Mobile*³ umožňuje tisk souborů z

mobilních zařízení

Volitelná bezdrátová konektivita umožňuje snadný přístup z

mobilních zařízení a flexibilní umístění MFP

Přímý tisk PDF/TIFF/JPEG souborů Funkce kopírování identifikačních průkazů se speciální klávesou, jež

umožňuje snadné kopírování obou stran průkazu na jednu stránku.
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Specifikace

OBECNÉ

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)  25

Rychlost ČB str./min. (A4)  25

Rychlost barevného tisku str./min. (A3)  14

Rychlost ČB str./min. (A3)  14

Velikost papíru: max.-min.  A6 - A3W

Hmotnost papíru (g/m2)  60 - 256

Kapacita papíru: stand. (papírů)  350

Kapacita papíru: max. (papírů)  1850

Doba zahřívání (s)  29

Paměť všeobecná min/max (MB)  2048

Duplex  STD

Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)  220 - 240 V, 50 / 60 Hz

Spotřeba energie (kW)  1.84

Rozměry (mm)  560 x 560 x 653

Hmotnost (kg)  52

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)  A3

Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)  8.0

E-rozdělení  STD

Souvislé kopírování (Max. kopií)  999

Rozlišení skenu (dpi)  600 x 600,600 x 400

Rozlišení tisku (dpi)  600 x 600

Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB  256

Rozsah zoomu (%)  25 - 400

Přednastavené poměry kopírování  10

SKENER

Rozlišení (dpi)  600 x 600

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)  600 x 600

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

1000Base-T

Podporované OS  STD: Windows Server

2008,2008R2,2012, 2012R2,2016,

Windows 7,8.1,10 OPT: Mac OS X 10

.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,

10.13,10.14

Emulace PDL tiskárny stand./volit.  STD: PCL6 OPT: PostScript 3

emulation

FAX

Metoda komprese  MH / MR / MMR / JBIG

Komunikační protokol  Super G3 / G3

Rychlost modemu (bps)  33600 - 2400

Velikost dokumentu (max.)  A3

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Microsoft, Windows Server a Windows jsou registrovanými obchodními známkami nebo

obchodními známkami Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Mac je obchodní známkou Apple Inc., registrovanou v USA a jiných zemích. Adobe a PostScript3 jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo

ochrannými známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. PCLje registrovanou obchodní známkou Hewlett-Packard Company. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými

známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation Červen 2019. Ref: brožura BP-20C25. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.
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