
Každá firma potřebuje plánovat dopředu. /This is why /Právě proto 
jsou multifunkční systémy Sharp zkonstruovány pro budoucnost.

SÍŤOVÉ A3 ČERNOBÍLÉ FLEXIBILNÍ 
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

MX-M316N/MX-M266N
Digitální multifunkční systém

Vyobrazený model MX-M316N



Tisk. Kopírování. Skenování. 

Pro malé pracovní skupiny je MX-M266N s rychlostí 
tisku 26 stran za minutu dostatečně výkonný, aby 
zvládl každodenní požadavky na tisk a kopírování. Větší 
týmy ocení vyšší rychlost 31 stran za minutu, kterou 
nabízí MX-M316N. Každý bude jistě spokojen s ostrými 
detaily a perfektní reprodukcí tenkých čar při rozlišení 
1200 × 600 dpi a 256 odstínech šedi.

Tyto multifunkční systému však umí mnohem více, než 
jen rychle a kvalitně tisknout a kopírovat. Můžete také 
skenovat barevně dokumenty a posílat soubor přímo do 
PC nebo jiného zařízení. Podavač dokumentů umožňuje 
automatické oboustranné skenování až 100 stran 
najednou. Stačí jen vložit dokumenty a nechat zařízení 
pracovat.
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Známe potřeby malých pracovních skupin. /This is why /Právě proto 
jsou naše stroje nabité funkcemi pro zvýšení produktivity.

Nepostradatelné funkce. Dostupný výkon.  

Černobílé A3 multifunkční systémy MX-M266N 
a MX-M316N se ideálně hodí pro malé, ale výkonné 
pracovní skupiny. Jsou cenově dostupné, standardně 
vybavené všemi potřebnými funkcemi a podporují 
připojení k síti.

Rychlý oboustranný tisk, velká zásoba papíru, PCL6 
pro rychlejší zpracování tiskových úloh a užitečné 
kopírovací funkce, například kopírování vizitek nebo 
rotační a elektronické třídění, přinášejí okamžité zvýšení 
produktivity kancelářské práce.

Všechny funkce je možné snadno ovládat přes 7" LCD 
dotykový displej s tlačítky pro rychlý přístup k nejčastěji 
používaným funkcím. Jednodušší to už být nemůže. 
Nemusíte pracně studovat žádný návod – stačí přijít 
k zařízení a začít ho používat.

SNADNO POUŽITELNÝ LCD OVLÁDACÍ 
PANEL PRO JEDNODUCHOU OBSLUHU

Nepostradatelné provozní funkce



Navrženy pro mobilní věk 

MX-M266N a MX-M316N podporují sdílení dokumentů. 
K dispozici jsou dva USB porty, jeden z nich přímo 
vpředu, takže stačí zasunout USB flash disk a můžete 
okamžitě skenovat nebo tisknout*1. To se hodí hlavně 
pro mobilní pracovníky nebo návštěvníky.

K zařízení se může připojit kdokoli také přes smartphone 
nebo tablet pomocí bezplatné aplikace Sharpdesk 
Mobile. Nepotřebujete žádné ovladače ani kabely – stačí 
nainstalovat aplikaci pro okamžitý a snadný bezdrátový*2 
tisk a skenování.

Připraveny pro budoucnost 

Pokud se vaše potřeby v budoucnu změní, můžete přidat 
mnoho dalších doplňků a funkcí. Vyberte si:

Vnitřní finišer – šetří cenné místo a umožňuje vytvářet 
perfektně setříděné a sešité dokumenty, připravené k expedici.

Přídavné zásobníky papíru – zvyšují zásobu papíru 
z 1 100 listů až na 2 100 listů pro delší nepřetržitý tisk.

250GB pevný disk – používá se pro ukládání 
dokumentů, úloh a obrázků a je přístupný přes síť.

Sharp OSA (Open Systems Architecture) – pro 
integraci s nejnovějšími síťovými aplikacemi pro zvýšení 
produktivity od Sharp a našich technologických partnerů.

Sharpdesk – tento výkonný software využijete pro 
správu a organizaci souborů na PC, včetně dokumentů 
naskenovaných z multifunkčního systému.

Fax – odstraňuje potřebu používat samostatné faxové 
zařízení.
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Potřebujete co nejlepší vybavení pro svůj tým. /This is why 
/Právě proto mají naše stroje tolik užitečných doplňků.

Bezpečnost a úspora energie 

Všechny produkty Sharp jsou vytvářeny pro potřeby 
moderního světa. Pro ochranu vaší sítě, dokumentů 
a dat před neoprávněným přístupem je použito 
víceúrovňové zabezpečení včetně šifrování dat, 
bezpečného vymazávání souborů a funkce pro tisk 
důvěrných dokumentů.

Pečujeme také o životní prostředí a proto jsou tyto 
stroje vybaveny funkcemi pro úsporu energie, například 
ekonomickým skenováním nebo automatickým 
vypínáním, které mají certifikaci Energy Star.

*1: Přímý tisk z USB vyžaduje doplňkový modul MX-HD14. Pro přímý tisk PDF je zapotřebí také modul MX-PK11.
*2: Vyžaduje adaptér pro bezdrátovou síť MX-EB13.

IDEÁLNÍ PRO NÁROČNÉ PRACOVNÍ 
SKUPINY A PROSPERUJÍCÍ FIRMY

Velmi užitečné doplňky



Technické údaje

Obecné

Doba nahřívání*3 (sekundy)         20 

Paměť (GB)  
Kopírka/Tiskárna (sdílená) 2
HDD*4 (doplněk) 250

Napájení 220 – 240 V ±10%, 50/60 Hz

Spotřeba (kW) (max.)  1,45

Rozměry (mm) (Š × H × V)   620 × 617 × 830  

Hmotnost (kg) 51

Rychlost tisku*1 (výtisků/kopií za minutu) (max.)  
 A4 A3
MX-M316N  31  17
MX-M266N  26  15

Velikost papíru*2 (min. – max.) A6 – A3

Gramáž papíru (g/m2)
Kazety  55 – 105
Boční vstup 55 – 200

Zásoba papíru (std.– max.  
listů  1 100 – 2 100
Kazety  2 – 4 (plus boční vstup)

www.sharp.cz

   
Poznámky

Kopírka

Ukládání dokumentů (vyžaduje doplňkový modul MX-HD14)

Fax (vyžaduje doplňkový modul MX-FX11)

Síťový barevný skener
Velikost originálu (max.)  A3

Zhotovení 1. kopie*5 (sekundy) 4,3   

Nastavení počtu kopií (max.)  999

Rozlišení (dpi)                    
Skenování 600 × 600, 600 × 400, 600 × 300*6

Tisk 600 × 600

Gradace odstínů  256

Rozsah zoomu (%)  25 – 400 s krokem 1 %
                                                       (25 – 200 s podavačem dokumentů)

Přednastavená měřítka  4 (2zmenšení/2 zvětšení)

Metoda skenování Aktivace ze stroje (přes ovládací panel)   
 Aktivace z počítače (přes rozhraní TWAIN)*9 

Rozlišení (dpi)                             
                        Aktivace ze stroje 100, 200, 300, 400, 600
                        Aktivace z počítače 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600;  
                                                       50 – 9 600 podle nastavení uživatele

Formáty souborů TIFF, PDF, PDF/A-1b, šifrovaný PDF, JPEG*10, XPS
Cíle skenování Sken do e-mailu, počítače, FTP, síťové složky (SMB), USB paměti, i-Fax*11

Skenovací aplikace Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Síťová tiskárna
Rozlišení (dpi) 1 200 × 600, 600 × 600
Rozhraní USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Podporovaný OS Standardně  Windows Server® 2003, Windows Server®  2003R2,
    Windows Server®  2008, Windows Server®  2008R2, 
                                                       Windows Server® 2012, Windows Server®  2012R2, Windows Vista® ,       
                                                       Windows®  7, Windows®  8, Windows®  8.1
 Volitelně*7   Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 

Síťové protokoly TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk*7 (AppleTalk)

Tiskové protokoly*8 LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, FTP pro                
 stahování tiskových souborů, tisk přes EtherTalk, IPP

PDL Standard PCL 6 emulace
 Volitelně*7 PostScript®  3™ emulace
Dostupné fonty                 80 fontů pro emulaci PCL, 136 fontů pro emulaci PostScript® 3™  
Tiskové aplikace  Sharpdesk Mobile

Kapacita archivu dokumentů*12 Stran        Souborů
Hlavní a uživatelské složky 20 000        3 000
Složka Rychlý soubor 10 000        1 000

Ukládané úlohy Kopírování, tisk, skenování, odesílané faxové zprávy*13

Ukládací složky   Složka Rychlý soubor, hlavní složka, uživatelské složky (max. 1 000 složek)

Zabezpečení dokumentů   Ochrana heslem (pro hlavní i uživatelské složky)

Metoda komprese MH/MR/MMR/JBIG

Komunikační protokol Super G3/G3

Doba odesílání*14 (sekundy) 2

Rychlost modemu (b/s) 33 600 – 2 400 s automatickým nastavením
Rozlišení při odesílání (dpi)       
                                 Standard        203,2 × 97,8
                                 Ultra Fine       406,4 × 391
Velikost dokumentu A5 – A3
Paměť (GB) (Std – Max) 0.5 - 1*9

Gradace odstínů 256

Vnější rozměry

*1 A4, podávání delším okrajem napřed.  *2 Papír A6 lze podávat pouze kratším okrajem napřed.  *3 Při jmenovitém napětí, 23 °C. Může se lišit podle provozních podmínek.  *4 Kapacita 
pevného disku závisí na stavu dodávek.  *5 Při podávání A4 listů delším okrajem napřed z 1. kazety, umístění originálu na sklo, na plně připraveném stroji. Může se lišit podle provozních 
podmínek.  *6 Není k dispozici při použití podavače dokumentů.  *7 Vyžaduje doplňkový modul MX-PK11. *8 IPv6 je podporován jen tiskovým protokolem LPR. *9 Vyžaduje doplňkový 
modul MX-HD14. *10 Jen barevně.  *11 Vyžaduje doplňkový modul MX-FWX1. *12 Ukládací kapacita závisí na typu dokumentu a nastavení skenování. *13 Vyžaduje doplňkový modul 
MX-FX11.  *14 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.
Design a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku. Logo ENERGY STAR je certifikační známka a smí být použito jen pro označení 
konkrétních produktů, u kterých bylo ověřeno, že splňují požadavky úsporného programu ENERGY STAR. ENERGY STAR a logo ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky, 
které vlastní US Environmental Protection Agency.  Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation. PostScript 3 je registrovaná ochranná známka 
nebo ochranné známka Adobe Systems Incorporated v USA a nebo dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované 
ochranné známky příslušných vlastníků. 
©Sharp Corporation květen 2015. Ref: MX-M316N/MX-M266N. Číslo: 16189. Všechny ochranné známky uznávány. E&OE.

Shown with options.

617 mm

1,302 mm

620 mm
825 mm*

*1,085 mm when finisher tray and 
   exit tray are extended.

MX-M316N / MX-M266N 
Základní jednotka

MX-CS12 
Kazeta na 500 listů

MX-CS13*
Kazeta na 500 listů

AR-DS19 
Stolek (velký)
 
AR-DS20 
Stolek (malý)
 
L20EUNOVADESK 
Vysoký stolek

L20STABDS19
Stabilizátory

MX-TR17 
Pravý výstupní rošt
(vyžaduje MX-FN26)

MX-TR18 
Separační rošt

MX-FN26 
Vnitřní finišer

* 3. kazeta  
musí být MX-CS13.

Konfigurační doplňky Doplňkové moduly a funkce

MX-HD14
Modul s pevným diskem

MX-PK11  
Modul pro PS3

MX-PF10 
Modul pro čárové kódy

MX-FX11
Faxový modul

MX-FWX1
Modul pro Internet Fax 
 
AR-SU1 
Razítkovací jednotka

MX-FR48U 
Modul ochrany dat

MX-EB13
USB adaptér pro bezdrátovou síť  
MX-AMX1
Modul integrování aplikace

MX-AMX2  
Modul komunikační aplikace 
  
MX-AMX3 
Modul externího účtování

MX-USX1/X5 
Sada 1/5 licencí Sharpdesk

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

Obrázek stroje s doplňky.*1 085 mm, když je vysunutý rošt finišeru 
a pravý výstupní rošt.


