
MX-M232D/MX-M202D/MX-M182D
Digitální multifunkční systém

Používáte-li něco každý den, mělo by to vyhovovat vašemu 
pracovnímu stylu. /Právě proto jsme pro vás připravili tyto 
všestranné, prostorově nenáročné multifunkční systémy.

MALÝ, ALE 
VÝKONNÝ



Víme, že některé dny bývají náročné – a některé velice 
náročné. /Právě proto děláme naše multifunkční systémy 
tak, aby zvládaly stejnou pracovní zátěž jako vy.

Představujeme vám tři nové multifunkční systémy. My 
je nazýváme MX-M232D, MX-M202D a MX-M182D. 
Jiní je označují za „nepostradatelné spolupracovníky“. 
Neúnavně chrlí stránku za stránkou, den za dnem. Je 
to zařízení, na které se celý váš tým může spolehnout.

Černobílý tisk a kopírování ve skvělé kvalitě, vše 
rychlostí až 23 stran za minutu. Skenování a 
uchovávání dokumentů v barvě. Snadné zpracování 
oboustranných dokumentů formátu A3. Každou práci 
zvládnete vždy s maximální produktivitou.

Budete překvapeni, až zjistíte, jak širokou nabídku jsme 
pro vás u těchto strojů připravili. Odsazování výtisků 
vám podstatně usnadní práci při tisku rozdílných sad 
dokumentů. Navíc je k dispozici funkce „Elektronické 
třídění“ (nepotřebujete rozměrnou externí snášečku) 
a separační rošt pro oddělování tiskových úloh.

Přidali jsme nový separační válec pro zajištění plynulého 
a bezproblémového průchodu listů papíru. Také náš 
osvědčený tiskový jazyk SPLC a technologie „RIP Once 
Print Many“, díky kterým snadno zvýšíte rychlost vaší 
práce.

To vše naleznete zabudované v každém modelu. 
Naše nabídka zde ovšem nekončí. Můžete si vybrat 
z široké řady volitelných doplňků a vytvořit tak 
nepostradatelnou součást kancelářského vybavení, 
která pokryje všechny vaše potřeby.
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BAREVNÉ SKENOVÁNÍ



Je jen jeden svět a ten spolu musíme sdílet.
/Právě proto vyrábíme naše produkty tak, aby byly 
šetrnější k životnímu prostředí. 

První věc, která vás na těchto multifunkčních systémech 
zaujme, je, jak málo místa zabírají. A postupem času 
objevíte i jejich nízkou energetickou spotřebu. 

Zahřejí se za pouhých 25 sekund, čímž šetří váš čas 
i peníze. Jejich úspornost a efektivní využití energie 
potvrzuje také označení Energy Star. Oboustranný 
tisk pomáhá šetřit papír. Všechny systémy mají režimy 
„Předehřátí“ a „Automatické vypnutí“, které redukují 
spotřebu energie, aniž byste se o to museli starat.
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Víme, že jste jedineční. /Právě proto vám 
nabízíme co největší výběr.

Žádné dvě pracovní skupiny nejsou úplně stejné. 
A když dojde na kancelářské vybavení, to, co chcete 
nyní, nemusí být totéž, co budete potřebovat další rok.
Ale když si koupíte jeden z těchto multifunkčních 
systémů, investujete zároveň do budoucnosti. Můžete 
vybírat nejen podle parametrů, které potřebujete 
dnes, ale můžete také kdykoliv přidat další doplňky a 
funkce podle vašich měnících se potřeb.

Budete-li chtít zvýšit zásobu papíru, žádný problém. 
Přídavné kazety zvednou kapacitu až na 1 100 listů. 
A to je skutečný bonus, když se rozhodnete přidat 
síťový modul, abyste mohli sdílet multifunkční systém 
se svými kolegy. 

VOLITELNÝ SÍŤOVÝ TISK S POUŽITÍM 
PCL 6
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Snadné skenování a správa dokumentů

Doplňkový síťový modul vám přináší také možnost 
skenování po síti (na e-mail, do počítače či na FTP 
server) a skenování na USB. Samozřejmostí je možnost 
přidat faxování a máte na výběr i podavače dokumentů 
pro usnadnění práce s oboustrannými originály.

Kromě toho můžete přidat i program Sharpdesk pro 
snadnou a intuitivní manipulaci s dokumenty na 
vašem PC.

Toto jsou však jen některé z možností, které nabízíme. 
Na další straně najdete kompletní seznam všech 
doplňků a rozšíření. Zjistíte, že Sharp je jiný než 
ostatní – pro Vás a kvůli Vám.
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VOLITELNÉ 
SKENOVÁNÍ NA USB

DOPLŇKOVÉ PODAVAČE 
DOKUMENTŮ
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DOPLŇKY 
A PŘÍKLADY KONFIGURACE

2. AR-SP10
Jednostranný podavač (SPF) 

4. AR-D36
Kazeta na 
250 listů 

4. AR-D36
Kazeta na 
250 listů 

5. AR-D37
Dvojice kazet 
na 250 listů

5. AR-D37
Dvojice kazet 
na 250 listů 

MX-M232D/
MX-M202D 

MX-M182D 

nebo

11. MX-NB12
Síťový modul

12. MX-FX13
Faxový modul

13. MX-XB17
Faxová montážní sada

6. AR-DK515
Stolek pro
1 kazetu

7. AR-DK516
Stolek pro
2 kazety

8. AR-DK517
Stolek pro
3 kazety

9. AR-DK518
Stolek pro
4 kazety

3. AR-RP10 
Oboustranný obracecí podavač (RSPF)

Základní jednotka (MX-M182D)
Kryt dokumentů

Kazeta na 250 listů
Stolek pro 2 kazety

Základní jednotka (MX-M202D)
Jednostranný podavač SPF

Separační rošt
Kazeta na 250 listů 
Stolek pro 3 kazety

Základní jednotka (MX-M232D)
Oboustranný obracecí podavač RSPF

Separační rošt
Dvojice kazet na 250 listů

Stolek pro 4 kazety

Poznámka: MX-M182D může používat současně AR-D36 a AR-D37.

1. AR-VR7
Kryt dokumentů

10. MX-TR10 
Separační rošt
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Základní jednotka

1. AR-VR7 Kryt dokumentů

2. AR-SP10 Jednostranný podavač (SPF)
Pro podávání jednostranných originálů (až 40 listů).

3. AR-RP10 Oboustranný obracecí (RSPF)
Pro kopírování a skenování oboustranných originálů (max. 40 
listů).

4. AR-D36 Kazeta na 250 listů
Pro zvýšení zásoby papíru při velkém objemu tisku B5 – A3,
250 listů (56 – 90 g/m2). 

5. AR-D37 Dvojice kazet na 250 listů
Pro zvýšení zásoby papíru při velkém objemu tisku B5 – A3,
250 listů (56 – 90 g/m2) v dolní i horní kazetě. 

Stolek

6. AR-DK515 Stolek pro 1 kazetu
7. AR-DK516 Stolek pro 2 kazety
8. AR-DK517 Stolek pro 3 kazety
9. AR-DK518 Stolek pro 4 kazety

Dokončování

10. MX-TR10 Separační rošt
Pro oddělování výtisků podle typu úlohy (tisk/kopírování/faxování)
A6 – A3, 100 listů (horní rošt), 150 listů (dolní rošt multifunkčního 
systému).

Faxování

11. MX-FX13 Faxový modul
Super G3 faxový modul
Vyžaduje modul MX-NB12 nebo MX-XB17.

12. MX-XB17 Faxová montážní sada
Není zapotřebí, když je nainstalován doplňkový modul MX-NB12.

Konektivita

Tisk/Skenování

MX-NB12 Síťový modul
Deska rozhraní pro síťový tisk/skenování

MX-PK10 Modul pro PS3
Umožňuje PostScriptový tisk.
Vyžaduje doplňkový modul MX-NB12.

MX-EB14 Karta pro rozšíření paměti
128 MB

Licence na Sharpdesk

MX-USX1 × 1 uživatel
MX-USX5 × 5 uživatelů
MX-US10 × 10 uživatelů
MX-US50 × 50 uživatelů
MX-USA0 × 100 uživatelů



VÁŠ PARTNER:

Rychlost tisku (výtisků/kopií za minutu) (max.) 
 A4 A3
MX-M232D  23  12
MX-M202D  20  11
MX-M182D  18  11

Velikost papíru (min. – max.) A6 – A3
Gramáž papíru (g/m2)
Kazeta  56 – 90 
Boční vstup  56 – 200
Zásoba papíru (listy) (standard – max.) 
MX-M232D/MX-M202D  600 – 1 100
MX-M182D   350 – 1 100 
Zásoba papíru (kazety) (standard – max.)
MX-M232D/MX-M202D   2 – 4 (plus boční vstup)
MX-M182D  1 – 4 (plus boční vstup)

Doba nahřívání*1 (sekundy) Max. 25
Paměť (MB) (min. – max.) 128 – 256  

Napájení Jmenovité střídavé napětí 230 V ± 10%, 50/60 Hz
Spotřeba kW (max.)  1,2 (220 – 240 V)
Rozměry (mm) (š × h × v)  
MX-M232D/MX-M202D 591 × 573 × 595
MX-M182D  591 × 573 × 495
Hmotnost (kg) 
MX-M232D/MX-M202D 35
MX-M182D  29,6

OBECNÉ

Rozlišení (dpi) 600 × 600
Rozhraní USB 2.0
Podporovaný OS Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7
Emulace PDL SPLC (Sharp Printer Language with Compression)

TISKÁRNA

Metoda skenování Aktivace ze stroje (přes ovládací panel)
  Aktivace z počítače (podporující rozhraní TWAIN)

Rozlišení (dpi) Aktivace ze stroje 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 (přes Button Manager)
 Aktivace z počítače Rozsah nastavení 50 – 9 600*4 (přes rozhraní TWAIN)

Protokoly  TWAIN, WIA (jen Windows® XP), STI
Rozhraní  USB 2.0
Podporované OS*5 Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7
Skenovací programy Button Manager, Sharpdesk

BAREVNÝ SKENER

Velikost originálu (max.)  A3
Doba zhotovení 1. kopie*2 (sekundy)    
MX-M232D  5,9
MX-M202D/MX-M182D 7,2
Nastavení počtu kopií (max.) 999
Rozlišení (dpi) 600 × 600
Gradace odstínů  256
Rozsah zoomu (%) 25 – 400 (50 – 200 s doplňkovým podavačem) s krokem 1 %
Přednastavená měřítka 10 měřítek (5 zmenšení/5 zvětšení)

KOPÍRKA

Rozhraní  10Base-T/100Base-TX, USB 2.0
Podporovaný OS Standardně Windows® 2000/XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2,
  Windows Vista®, Windows® 7
 Volitelně*3  Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.8
Paměť (MB)  256
Síťové protokoly   TCP/IP (IPv4)
Tiskové protokoly*3  LPR, Raw TCP (port 9100)

Emulace PDL Standardně PCL 6
 Volitelně*3 PS3 

Dostupné fonty PCL 80 
 PS3*3 136

SÍŤOVÁ TISKÁRNA (vyžaduje doplňkový modul MX-NB12)

Metoda skenování Aktivace ze stroje (přes ovládací panel) 
Rozlišení (dpi) 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Formáty souborů JPEG, PDF, TIFF
Skenovací programy Sharpdesk

Podporované OS*5 Windows® 2000/XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2,  
 Windows Vista®, Windows® 7

Cíle skenování e-mail, počítač, FTP server, USB

SÍŤOVÝ SKENER (vyžaduje doplňkový modul MX-NB12)

Metoda komprese  MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol Super G3/G3
Doba odesílání*7 (sekundy) Méně než 3
Rychlost modemu (bps)  33 600 až 2 400 s automatickým nastavením
Rozlišení při odesílání (dpi)
 Standard 203,2 × 97,8
 Super Fine 406,4 × 391
Velikost dokumentu A5 – A3
Paměť (MB)  16 (nelze rozšířit)
Počet odstínů šedé  256

FAX (vyžaduje doplňkový modul MX-FX13 a MX-XB17*6)

591 mm

573 mm

891 mm

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

POZNÁMKY

Design a specifi kace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku. Logo ENERGY 
STAR je certifi kační známka a smí být použito 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. Všechny ostatní názvy společností, názvy 
produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation, 
listopad 2011 Ref: MX-M232D/MX-M202D/MX-M182D. Všechny ochranné známky uznávány. E&OE.

Obrázek stroje s doplňky.

*1  Při jmenovitém napětí. Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.
*2  Nejlepší dosažený čas A4 kopírování při podávání papíru z 1. kazety, umístění originálu na sklo a připraveném stroji. Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.
*3 Vyžaduje doplňkový modul MX-PK10 pro PS3, Mac OS a EtherTalk.
*4  Rozlišení vyšší než 600 dpi je interpolováno.
*5  Sharpdesk lze používat na počítačích se systémy Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7.
*6  Není zapotřebí, když je nainstalován modul doplňkový MX-NB12.
*7 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.


