MX-2610N/MX-3110N
MX-3610N
Digitální barevný multifunkční systém

tisk l kopírování I skenování I faxování I archivace

Revoluce v produktivitě
kancelářských prací
Nová generace multifunkčních
systémů s unikátním dotykovým
ovládáním

Prvotřídní multifunkční systémy
Představujeme vynikající multifunkční systémy vybavené
dotykovým ovládáním, které se rychle stává průmyslovým
standardem.

Podobná technologie již způsobila revoluci u smartphonů a tabletových PC. Stačí
se dotknout displeje nebo na něj klepnout a pak posunováním špičky prstu ovládat
všechny dokumenty, funkce a nastavení. Použití digitálního rozhraní nebylo ještě
nikdy tak přirozené.

Ovládání pohybem prstu pro intuitivní použití každé funkce

Zvolte si cestu k produktivitě

MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N
s rychlostí až 26/31/36 stran za minutu
vytvářejí barevné výtisky se špičkovou
kvalitou i při maximální rychlosti. Ke
standardním funkcím patří oboustranný
tisk, kopírovaní, skenovaní a dokonalé
zabezpečení. Ale i když patří mezi
nejmenší A3 barevné multifunkční
systémy ve své třídě, můžete je vybavit
spoustou velmi užitečných doplňků pro
zvýšení produktivity práce celé kanceláře.

Vyberte si prostorově úsporný vnitřní
finišer s elektronických tříděním stran
a odsazováním výtisků nebo finišer se
sedlovým sešíváním pro snadnou výrobu
profesionálně vyhlížejících dokumentů.
Dále můžete přidat faxové funkce,
rozšířené zabezpečení, přídavné kazety
na papír se snadno uchopitelným
držadlem a aplikace od třetích stran pro
automatizaci manuálních kancelářských
prací.
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Přivítejte budoucnost již dnes

Tato nová generace multifunkčních
systémů podporuje nejmodernější
pracovní postupy. Zařízení můžete
doplnit o kompletní přístup k Internetu
pro prohlížení a tisk webového obsahu
a použít technologii Sharp OSA®
pro připojení k datovým centrům a
provozování aplikací poskytovaných
jako služba (SaaS), které byly vyvinuty
technologickými partnery firmy Sharp.
Navíc je k dispozici užitečný nástroj
Remote Access Control, který umožňuje
pracovníkům technické podpory
nastavovat konfiguraci, odstraňovat
problémy a dokonce zaškolit obsluhu
na dálku přes počítačovou síť. Získáte
zkrátka výkon, flexibilitu a funkčnost,
které potřebuje každá moderní kancelář.
Přes ovládací panel je možné vyvolat
dokonce návod k obsluze v digitálním
formátu.
Úspora energie

MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N
mají certifikaci Energy Star a využívají
nejnovější technologii Sharp pro úsporu
energie, díky níž patří mezi zařízení
s nejnižší typickou spotřebu elektřiny ve
své třídě. Krátká doba nahřívání, skener
s LED osvětlením předlohy, automatické
nastavení, přednastavení vypnutí a
speciální úsporný režim Eco Scan
pomáhají šetřit peníze a podporují vaše
úsilí o ochranu životního prostředí.
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Hlavní přednosti

LED osvětlení s nízkou spotřebou
energie

Snadno uchopitelná držadla kazet

Panel s nastavitelným sklonem a Doplňkový vnitřní ﬁnišer pro
doplňkovou vysunovací klávesnicí úsporu místa

Sharp I MX-2610N
MX-2310U /I MX-3110N
Barevný multifunkční
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Chytřejší způsob práce
První věcí, které si na vašem novém
MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N
všimnete je, jak snadno se používá.
Ovládací 10,1” LCD displej poskytuje
dostatek místa pro přehlednější
zobrazení a větší čitelnější text.
Dá se naklánět nahoru nebo dolů
pro pohodlné prohlížení dokonce
i z pojízdného křesla.

Naskenujte svoje originály – podavač
dokumentů se zásobníkem na 100 listů
zvládá snadno a rychle i oboustranné
skenování – a použijte technologii
dotykového ovládání pro dokonalou
manipulaci s vašimi digitálními
dokumenty. Prohlédněte si stránky
v různých režimech – 1stránkovém, 3D
nebo v náhledu – a pak je dotykem a
posunem prstu otáčejte, měňte jejich

pořadí, přidávejte nebo vymazávejte
stránky a pak je vytiskněte, uložte nebo
rozešlete přesně tak, jak potřebujete.
Můžete si také upravit vše na míru.
Každý člen vašeho týmu může mít
vlastní výchozí obrazovku pro rychlejší
přístup k nástrojům a aplikacím, které
nejčastěji používá, a vybrat si jeden ze
7 stylů pozadí.

Dotykový ovládací panel s nastavitelným sklonem* pro snadné prohlížení a úpravy stránek.

Integrace s interními i externími
aplikacemi
MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N
zvládnou mnohem více funkcí než pouhý
tisk, kopírování nebo skenování, které
nabízejí běžné kancelářské stroje. Můžete
přidat například technologii Sharp OSA®
(Open Systems Architecture) a přeměnit
váš multifunkční systém na bránu
k aplikacím ve vaší síti.

K dispozici je dokonce modul pro
prohlížení webu, který umožňuje
plnohodnotný přístup k Internetu.
Nemusíte se tedy vracet ke svému
stolnímu počítači – potřebný nástroj
a informace získáte snadno pouhým
posunutím prstu na ovládacím
dotykovém displeji. Ale to není všechno.

Nejnovější verze Sharp OSA** umožňuje
přístup i za hranice vašeho firewallu
a dovoluje využívat výhody datových
počítačových služeb, které si rychle
získávají popularitu díky svojí ověřené
funkčnosti a nízké ceně za použití,
a vyžadují přitom jen malé nebo vůbec
žádné předběžné investice. To znamená,
že můžete používat řadu aplikací typu
„Software as a Service“ (SaaS), které
byly vyvinuty technologickými partnery
společnosti Sharp.

* Třetí pozice není dostupná, pokud je nainstalován doplňkový modul MX-FN17 nebo MX-FN10. ** Informujte se o aktuální nabídce aplikací Sharp OSA.

Centrum produktivity
Rozhraní pro ovládání dotykem prstu umožňuje všem pracovníkům vaší kanceláře snadno a naplno využívat výkon a flexibilitu
MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N.
Tisk na papír různých formátů, od pár stránek až po několikatisícové náklady, lze provádět barevně i černobíle při maximální
jmenovité rychlosti. Pro získání opravdu výjimečného výkonu můžete propojit dva multifunkční systémy stejného typu. To
umožní sdílení tiskových úloh a efektivní zdvojnásobení rychlosti tisku.

Všestranný výkon

Kopírování je stejně rychlé, jako tisk.
I tehdy, když potřebujete zkopírovat
jen jednu nebo dvě stránky. Můžete
tisknout přímo PDF*, TIFF a JPEG
soubory bez použití ovladače tiskárny.

U rozsáhlejších a složitějších
úloh můžete skenovat rychlostí
až 50 jednostranných nebo 20
oboustranných originálů za minutu.
Navíc je k dispozici funkce „Sloučená
úloha“, která umožňuje skenovat
objemné dokumenty po menších
dávkách a pak je spojit například do
jedné tiskové úlohy.
Pro tisk dokumentů uložených na
* Přímý tisk PDF vyžaduje doplňkový modul MX-PK11.

ﬂash paměti jsou připraveny dva
snadno přístupné USB porty.

Precizní dokumenty pro lepší
komunikaci
MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N
dodají styl a punc profesionality
všemu, co váš tým vyprodukuje – od
kompletně zpracovaných propagačních
materiálů pro zákazníky až po interní
prezentace a zápisy z porad.

Pohledné a kvalitní dokumenty

Speciálně vyvinutý developer a toner
využívá technologii pro zvýšení rozlišení
a vytváří dokumenty s fyzickým
tiskovým rozlišením až 1 200 x 1 200
dpi nebo interpolovaným rozlišením
9 600 x 600 dpi.
K zařízení můžete přidat prostorově
úsporný vnitřní finišer nebo finišer se
sedlovým sešíváním a oba lze doplnit
děrovacím modulem. Můžete doplnit
také fax, pokud jej potřebujete, nebo
zvýšit zásobu papíru až na 5 600 listů.
Vytvoříte si tak vlastní konfiguraci
multifunkčního systému, který bude
schopen zvládnout i nejnáročnější
požadavky vašeho týmu.

Sharp I MX-2610N / MX-3110N / MX-3610N I Barevný multifunkční systém

Nové systémy MX-2610N/MX-3110N/
MX-3610N s technologií dotykového
ovládání se postarají každý den
o všechny vaše dokumenty bez ohledu
na to, pro jaký účel jsou určeny.
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Vybudování digitální kanceláře
I když bude stále zapotřebí mít nějaké dokumenty v tištěné podobě, výkonné skenovací funkce těchto dvou nových
multifunkčních systémů umožňují každému snadno zachycovat, vytvářet, ukládat a sdílet informace v digitální formě.
To otevírá zcela nové možnosti v oblasti efektivity, kreativity a produktivity.

Nyní můžete skenovat barevně přímo do
e-mailu, vašeho počítače, FTP serverů,
síťových složek a USB flash pamětí
v mnoho běžně používaných formátech,
například TIFF, PDF, Encrypted PDF, PDF/A
a Compact PDF*, JPEG a XPS.

Všestranný výkon
Skenování je prvotřídní. Pro vytváření
menších souborů lze snížit rozlišení
až na 150 dpi, aniž by tím utrpěla
čitelnost dokumentů. Málo kvalitní
originály můžete vylepšit nastavením
kontrastu a ostrosti.
Nástroj Sharp OSA Network Scanning
Tool umožňuje skenovat jedním
dotykem do vašeho PC nebo síťové
jednotky. Naskenované dokumenty
se dají rychle vytisknout, archivovat,
prohlížet, sdílet a ukládat, což šetří čas
a usnadňuje pracovní postupy.
Díky důmyslným inovacím, jako je
automatické razítkování naskenovaných
originálů a přeskakování prázdných
stránek, se dají bez námahy naskenovat
i velmi rozsáhlé dokumenty.

Pro rozeslání vašich skenů použijte
dotykové ovládací rozhraní, kde můžete
dotykem prstu prohlížet a vybírat
e-mailové kontakty. Pokud potřebujete
dokument sami pro sebe, je to ještě
jednodušší. K dispozici je užitečná funkce
„Skenuj ke mě“, která jediným dotykem
automaticky odešle soubor e-mailem do
vaší schránky.

Pohodlné ukládání
MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N
jsou vybaveny 160GB pevným
diskem, na který můžete ukládat
zpracovávané úlohy (přehledně
zobrazené s miniaturními náhledy) pro
pozdější opětovné použití. Ukládání
dokumentů ve formátu PDF umožňuje
jejich prohlížení z vašeho počítače.
Můžete si vybrat rychlou archivaci pro
dočasné uložení, pokročilou archivaci
pro dlouhodobé uložení nebo archivaci
do hlavní složky pro pohodlné sdílení
v rámci pracovní skupiny.
Pro lepší ochranu dat na pevném disku
lze nainstalovat doplňkový zálohovací
modul*.
* Vyžaduje doplňkový modul MX-EB12.

Pro všechny dokumenty na vašem PC
pak můžete použít program Sharpdesk,
který umožňuje ukládat a zpracovávat
soubory prakticky libovolného formátu,
a dokonce je spojovat do nových,
mnohastránkových dokumentů.
* Vyžaduje doplňkový kompresní modul MX-EB11.

Ukládání a vyvolávání dokumentů
pomocí zobrazovaných náhledů

Účinné víceúrovňové zabezpečení
Multifunkční systémy Sharp jsou standardně vybaveny některými z nejodolnějších víceúrovňových zabezpečovacích
funkcí. Začíná to přístupovým heslem pro běžné ověřování uživatele, ke kterému můžete pro zpřísnění kontroly přidat
čtečku karet od třetích stran. Dále je k dispozici zabezpečené síťové rozhraní pro potlačení vnějších hrozeb, SSL a IPsec
pro šifrování a ochranu síťového provozu a plná podpora IEEE 802.1X pro kontrolu síťového přístupu podle portu.

A protože víme, že k úniku citlivých
dokumentů může někdy dojít i zcela
neúmyslně, zavedli jsme ochranu
také proti takovým případům.

Víceúrovňové zabezpečení pro
ochranu vašich informací, dokumentů a sítě

Funkce pro kontrolu skrytého
tiskového vzoru dokáže odhalit
„vodoznak“ na dokumentu (například
typu„DŮVĚRNÉ: NEKOPÍROVAT“),
a když je takový originál omylem
kopírován, varuje uživatele, že by se
kopie neměla distribuovat. Funkce
pro tisk důvěrných dokumentů
vyžaduje, aby byl uživatel přítomen
u multifunkčního systému a zadal
před spuštěním tisku příslušný PIN
kód. Na ochranu před neoprávněným
prohlížením důvěrných dokumentů
můžete použít také PDF soubor
s heslem.

* Vyžaduje doplňkový modul MX-FR30U
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Když nastane čas na výměnu vašeho
multifunkčního systému, budou
zabezpečovací funkce Sharp chránit
i nadále vaše zájmy tím, že umožní
úplné a trvalé odstranění všech dat ze
zařízení.
Pro ještě lepší zabezpečení si pořiďte
doplňkový modul ochrany dat*
s funkcí kontroly dokumentů, která
zabraňuje jejich neoprávněnému
kopírování, skenování, faxování
a ukládání, a s funkcí šifrování
a bezpečné mazání dat na pevném
disku a v interní paměti, a to
v nastavených intervalech nebo na
vyžádání.
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Maximální provozuschopnost
pro maximální produktivitu
Vylepšené ovládací dotykové rozhraní pomáhá i nezkušeným uživatelům plně využívat všech možností multifunkčních systémů
MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N. Navíc je možné vyvolat návod k obsluze přímo na displeji zařízení. Maximalizovali jsme
také provozuschopnost systému díky celé řadě důležitých podpůrných nástrojů, jakými jsou například:

Správa přes webovou stránku
Každé důležité nastavení, včetně
přístupu uživatelů, zabezpečení a
konfigurace, je možné ovládat přes
standardní webový prohlížeč.
Sharp Remote Device Manager
Aplikace Sharp Remote Device
Manager se instaluje na váš server
a poskytuje centralizovanou
kontrolu vašich síťových tiskáren a
multifunkčních systémů v reálném
čase, aniž byste museli vstát od stolu.
Hlášení chyb, technická podpora,
instalace ovladačů, upgrady firmwaru,
konfigurace tiskáren – vše je snadnější
a lépe přístupné.
Dálková diagnostika
Řešte potenciální problémy dříve,
než skutečně nastanou, pomocí
monitorování vašeho multifunkčního
systému přes webový prohlížeč,
a nechejte si posílat včasná e-mailová
upozornění na potřebnou údržbu.

Monitorování stavu tiskárny
Zkontrolujte před spuštěním tisku
provozní stav multifunkčního systému
z vašeho PC, abyste se ujistili, že je
dostatek toneru i papíru. Po vytisknutí
dokumentů se objeví na vašem
monitoru upozornění na ukončení
zpracování. Je to snadné.
Zobrazení stavu úloh
Letmým pohledem na zobrazení stavu
úloh na ovládacím panelu zjistíte stav
zpracování každé kopírovací nebo
tiskové úlohy a jejich aktuální pořadí ve
frontě úloh.

Vyvolání návodu na obsluhu přímo na ovládacím panelu multifunkčního systému

Rozhraní pro dálkový přístup
Umožňuje zobrazit ovládací panel
multifunkčního systému přímo na
monitoru vašeho PC* a ovládat
tak všechny hlavní funkce přímo
z počítače.
* Vyžaduje aplikaci VNC

Volitelné příslušenství
Žádné dvě pracovní skupiny nejsou úplně stejné a každá má odlišné potřeby. Vyberte si z následujících doplňků tak, abyste
nakonfigurovali multifunční systém co nejlépe pro vaše podnikání.

5. MX-TU12
Vnitřní výstupní rošt
nebo

11. MX-TR12/MX-TR13
Pravý výstupní rošt

6. MX-FN17
Finišer
7. MX-PN11A/C/D
Děrovací modul

12. MX-FX11
Faxový modul

nebo

+
8. MX-FN10
Finišer se
sedlovým
sešíváním

10. MX-RB10
Transport papíru

nebo

nebo

9. MX-PNX5A/C/D
Děrovací modul
1. MX-DE12
Stolek s kazetou
na 500 listů

2. MX-DE13
Stolek se 2 kazetami
na 500 listů

3. MX-DE14
Stolek se 3 kazetami
na 500 listů

4. MX-LC11
Velkokapacitní
zásobník

Příklady konfigurace

Základní jednotka
Výstupní rošt
Stolek s kazetou na 500 listů

Základní jednotka
Finišer
Stolek se 3 kazetami na 500 listů
Výstupní rošt
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Základní jednotka
Stolek se 3 kazetami na 500 listů
Finišer se sedlovým sešíváním + Jednotka
transportu papíru
Výstupní rošt
Velkokapacitní zásobník
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Základní jednotka

Konektivita

1. MX-DE12 Stolek s kazetou na 500 listů papíru
A3 až A5R, 500 listů (80 g/m2)

Tisk

2. MX-DE13 Stolek se 2 kazetami na 500 listů papíru
A3 až A5R, 500 listů v každé kazetě (80 g/m2) pro dolní a horní rošt
3. MX-DE14 Stolek se 3 kazetami na 500 listů papíru
A3 až A5R, 500 listů v každé kazetě (80 g/m2) pro dolní a horní rošt

MX-PK11 Modul pro PS3
Umožňuje PostScriptový tisk
MX-PUX1 Modul pro XPS
(vyžaduje modul MX-SM10)
MX-SM10 Karta pro rozšíření paměti

4. MX-LC11 Velkokapacitní zásobník
A4 až B5, 3 500 listů (80g/m2)
MX-KB11 Externí výsuvná anglická klávesnice

MX-PF10 Modul pro čárové kódy
MX-AM10 Modul pro prohlížení webu*2
Umožňuje prohlížení Internetu přes ovládací panel multifunkčního systému

Dokončování
Skenování
5. MX-TU12 Vnitřní výstupní rošt
6. MX-FN17 Finišer
A3 až B5 (odsazování/sešití),
A3W až A5R (bez odsazování)
Odsazovací rošt (horní): max. 500 listů papíru*1
Kapacita sešívání: vícepoziční sešití max. 50 listů*1
Pozice sešití: 3 pozice (sešití vpředu, vzadu nebo ve 2 místech)
7. Doplňkový děrovací modul pro MX-FN17:
MX-PN11A – Děrovací modul pro 2 otvory
MX-PN11C – Děrovací modul pro 4 otvory
MX-PN11D – Děrovací modul pro 4 otvory s velkou roztečí

AR-SU1 Razítkovací jednotka
Označuje pro kontrolu již naskenované dokumenty
MX-EB11 Kompresní modul
Umožňuje vytvářet PDF soubory se velkou kompresí

Licence na Sharpdesk
MX-USX1/X5/10/50/A0
Sada 1/5/10/50/100 licencí

Sharp OSA®
8. MX-FN10 Finišer se sedlovým sešíváním (1 000 listů)
A3 až B5 (odsazování/sešití), A3W až A5R (bez odsazování)
Odsazovací rošt (horní): max. 1 000 listů papíru*1
Kapacita sešívání: vícepoziční sešití max. 50 listů*1
Pozice sešití: 3 pozice (sešití vpředu, vzadu nebo ve 2 místech)*1
Rošt pro sedlové sešití (dolní): 10 sad (11–15 listů), 15 sad (6–10 listů),
20 sad (1–5 listů), max. 15 listů v sadě
9. Doplňkový děrovací modul pro MX-FN10
MX-PNX5A – Děrovací modul pro 2 otvory
MX-PNX5C – Děrovací modul pro 4 otvory
MX-PNX5D – Děrovací modul pro 4 otvory s velkou roztečí

MX-AMX1 Modul integrování aplikace
MX-AMX2 Modul komunikační aplikace
MX-AMX3 Modul externího účtování
Licence na Sharp OSA Network Scanner Tool
MX-UN01A/05A/10A/50A/1HA*2
Sada 1/5/10/50/100 licencí
(vyžaduje MX-AMX2)

Zabezpečení
10. MX-RB10 Jednotka transportu papíru
Nutná při použití MX-FN10
11. MX-TR12 (MX-2610N a MX-3110N) Pravý výstupní rošt
MX-TR13 (MX-3610N) Pravý výstupní rošt

MX-FR30U Modul ochrany dat*2
Komerční verze
(K dispozici bude i verze splňující Common Criteria)

MX-EB12 Zálohovací modul
Druhý pevný disk, umožňující zálohování dat z souborů na disku

Faxování
12. MX-FX11 Faxový modul
Super G3 faxový modul
MX-FWX1 Modul pro Internet Fax

*1 A4 nebo menší, 80g/m2
*2 Bude k dispozici později
Některé doplňky nemusí být v některých zemích dostupné

MX-2610N/MX-3110N
MX-3610N

Technické údaje

Obecné

Digitální barevný multifunkční systém

Barevný síťový skener

Rychlost tisku
MX-2610N
MX-3110N
MX-3610N
Velikost papíru
Gramáž papíru
Zásoba papíru

Doba nahřívání*2
Paměť

Napájení
Spotřeba (max.)
Rozměry (š x h x v)
MX-2610N/MX-3110N
MX-3610N
Hmotnost
MX-2610N/MX-3110N
MX-3610N

Barevně
Černobíle
26 výtisků/kopií za minutu
26 výtisků/kopií za minutu
31 výtisků/kopií za minutu
31 výtisků/kopií za minutu
36 výtisků/kopií za minutu
36 výtisků/kopií za minutu
1
Max. A3 wide* , min. A5R
2
2
Kazeta: 60 g/m – 209 g/m
Boční vstup: 55 g/m2 – 256 g/m2
Standardní: 600 listů (kazeta 500 listů a boční vstup pro 100 listů),
Maximum: 5 600 listů (4 kazety na 500 listů, boční vstup pro 100 listů
a velkokapacitní zásobník 3 500 listů)
20 sekund
Standardně: kopírka/tiskárna (sdílená): 3 GB
Volitelně: tiskárna: 1 GB
Pevný disk 160 GB*3
Jmenovité střídavé napětí 230 V ± 10%, 50/60 Hz
1,84 kW (200 až 240 V)
583 x 658 x 834 mm
608 x 680 x 834 mm

Metoda skenování
Rozlišení

Formáty souborů
Skenovací programy
Cíle skenování

Ukládání dokumentů
Kapacita pro ukládání
Ukládané úlohy
Ukládací složky
Zabezpečení dokumentů

Podporované OS*10
Kopírka
Velikost originálu
Doba zhotovení 1. kopie*4
MX-2610N
MX-3110N
MX-3610N
Nastavení počtu kopií
Rozlišení (max.)
Gradace
Rozsah zoomu
Přednastavená měřítka

Max. A3
Barevně
Černobíle
8,1 s
5,9 s
7,9 s
5,8 s
6,8 s
5,2
Max. 999 kopií
Skenování (barevně): 600 x 600 dpi
Skenování (černobíle): 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi, 600 x 300 dpi
Ekvivalentní 256 úrovním
25 až 400 % (25 až 200 % s podavačem RSPF) s krokem 1 %
10 měřítek (5 zmenšení / 5 zvětšení)

Hlavní a uživatelské složky: 71 GB, 20 000 stran*8 nebo 3 000 souborů
Složka Rychlý soubor: 10 GB, 10 000 stran*8 nebo 1 000 souborů
Kopírování, tisk, přímý tisk, skenování, odesílané faxové zprávy*9
Složka Rychlý souboru, hlavní složka, uživatelské složky (max. 1 000 složek)
Ochrana heslem

Síťová tiskárna
Rozlišení
Rozhraní

74 kg
77 kg

Aktivace ze stroje (přes ovládací panel), aktivace z počítače (přes aplikaci
podporující rozhraní TWAIN)
Aktivace ze stroje: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Aktivace z počítače: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi,
50 až 9 600*5, uživatelské nastavení
XPS*6, PDF, Encrypted PDF, JPEG, TIFF, Compact PDF*7, PDF/A
Network Scanner Tool, Sharpdesk™
Sken do e-mailu, počítače, FTP serveru, síťové složky (SMB), USB paměti,
i-Fax Twain/WIA kompatibilní aplikace

Síťové protokoly*10
Tiskové protokoly

Emulace PDL
Dostupné fonty

1 200 x 1 200 dpi , 600 x 600 dpi, 9 600 (ekvivalent) *5 x 600 dpi
USB 2.0
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Standardně: Windows® 2000/XP, Windows® Server 2003/2008/2008R2,
Windows® Vista, Windows® 7
Volitelně: Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11,
10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.5
TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP,
aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery,
FTP pro stahování tiskových souborů, tisk přes EtherTalk, IPP
Standardně: PCL 6
Volitelně*11: emulace PS3, XPS
80 fontů pro PCL, 136 fontů pro emulaci PS3*10

Černobílé faxování (vyžaduje doplňkový modul MX-FX11)
Metoda komprese
Komunikační protokol
Doba odesílání
Rychlost modemu
Rozlišení při odesílání
Velikost dokumentu
Paměť
Odstíny šedé

MH/MR/MMR/JBIG
Super G3/G3
Méně než 2 sekundy*12
33 600 b/s až 2 400 b/s s automatickým nastavením
Standard: 203,2 x 97,8 dpi, Ultra Fine: 406,4 x 391 dpi
A3 až A5
1 GB
Ekvivalentní 256 úrovním

*1:
*2:
*3:
*4:

1 206 mm

Doplněk potřebný pro výstup papíru velikosti A3W: MX-TR12 nebo MX-FN17 nebo MX-FN10.
Při jmenovitém napětí. Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.
1 GB znamená při udávání kapacity disku jednu miliardu bytů. Skutečná formátovaná kapacita je menší.
Nejlepší dosažený čas A4 kopírování při podávání papíru delším okrajem napřed z 1. kazety, umístění
originálu na sklo, na připraveném stroji a bez použití funkcí „Automatický barevný režim“ a „Automatická
volba barvy“. Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.
*5: Rozlišení vyšší než 600 dpi je interpolováno.
*6: Pro prohlížení XPS souborů na PC bez systému Windows Vista musíte mít nainstalovanou aplikaci XPS View.
*7 Vyžaduje doplňkový modul MX-EB11
*8 Měřeno s použitím standardní předlohy Sharp (černobílá A4 s 6% pokrytím).
Složka „Rychlý soubor“ sdílí paměť s funkcí „Vytváření úlohy“; při použití obou funkcí je k dispozici až 10 GB
datového prostoru. Barevné stránky zaberou více místa, a proto se jich na disk vejde méně.
*9: Vyžaduje doplňkový modul MX-FX11.
*10: Vyžaduje doplňkový modul MX-PK11 pro Mac OS, EtherTalk a PS3.
*11: PS3 vyžaduje doplňkový modul MX-PK11. XPS vyžaduje doplňkový modul MX-PUX1 a MX-SM10.
*12: Při použití standardní zkušební předlohy Sharp s asi 700 znaky (formát A4 na výšku) při standardním rozlišení
v režimu Super G3, 33 600 b/s, komprese JBIG).

583/608 mm
658/680 mm

Design a speciﬁkace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku. Logo ENERGY
STAR je certiﬁkační známka a smí být použita jen pro označení konkrétních produktů, u kterých bylo ověřeno, že
splňují požadavky úsporného programu ENERGY STAR. Známka ENERGY STAR je registrována v USA. Předpisy ENERGY
STAR se uplatňují jen pro produkty v USA, Evropě, Austrálii, Novém Zélandu a Japonsku. Windows, Windows NT,
Windows XP a Windows Vista jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation. SAP a všechna loga SAP
jsou registrované ochranné známky SAP AG v Německu a dalších zemích. Citrix je ochranná známka Citrix Systems,
Inc. anebo jedné nebo více jejích poboček, a může být registrována u United States Patent and Trademark Ofﬁce
v USA a také v dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
©Sharp Corporation leden 2011 Ref: MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N. Všechny ochranné známky uznávány. E&OE.

