MX-M565N / MX-M465N / MX-M365N
Digitální multifunkční systém

A3 ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉMY
S ÚSPORNÝMI FUNKCEMI

Lidé chtějí pracovat efektivně. /Právě proto byste si měli
pořídit jeden z těchto cloudových multifunkčních systémů.

Ekologicky šetrné cloudové A3 multifunkční systémy

Multifunkční systémy používá každý. /Právě proto
vyrábíme takové, které dokážou více.

Představujeme Vám MX-M565N, MX-M465N a MX-M365N –

Po všech stránkách jednoduché používání

tři cloudové multifunkční systémy s cenou a výkonem, které

Každou z hlavních funkcí těchto všestranných multifunkčních

vyhoví požadavkům všech kanceláří, od malých pracovních

systémů je možné ovládat pomocí přehledného 10,1"

skupin až po rušná ﬁremní oddělení.

vícedotykového barevného LCD displeje, který podporuje
gesta pro snadné zoomování. Kromě toho se můžete jedním

Nižší provozní náklady. Nižší dopad na životní
prostředí.

dotykem dostat do cloudu k vašim uloženým datům a
aplikacím.

Zcela novým tonerem s nižším bodem tání pro snížení spotřeby
energie jsme posunuli hranice tonerové technologie. Tato

Naše multiplatformní služba Cloud Portal Ofﬁce* pro sdílení

a další ekologické inovace zajišťují těmto multifunkčním

souborů a správu dokumentů je založena na standardně

systémům jednu z nejnižších hodnot celkové spotřeby energie

dodávané technologii Sharp OSA. Konﬁguraci všech tří modelů

(TEC) v tomto průmyslovém oboru.

je možné rozšířit o řadu užitečných doplňků pro podávání
a dokončování dokumentů nebo o výsuvnou klávesnici pro
snadné zadávání dat.
To vše završuje 320GB interní pevný disk pro snadné ukládání
a čtení dokumentů s možností síťového přístupu a široká

MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PRO
VYUŽÍVÁNÍ CLOUDOVÝCH FUNKCÍ

*Službu je nutné předplatit.
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škála doplňků pro rozšíření konektivity, které najdou uplatnění
v každé kanceláři.

Dělejte více. Spotřebujte méně.

Energie je drahá. /Právě proto konstruujeme
multifunkční systémy, které mají nižší provozní náklady.

MX-M565N, MX-M465N a MX-M365N mají špičkové

Funkce Eco Scan

ekologické vlastnosti. Plasty z biomasy, převratná tonerová

Když děláte něco, k čemu nepotřebujete ﬁxační jednotku –

technologie, energeticky úsporná ﬁxační jednotka s krátkou

například skenování dokumentů – pomůže vám funkce

dobou nahřívání, inteligentní úspora energie a LED indikátory

Eco Scan ušetřit další peníze tím, že nechá ﬁxační jednotku

s nízkou spotřebou – to vše se podílí na konstrukci našeho

vypnutou.

zatím nejekologičtějšího zařízení.

Rady pro úsporný provoz
Chytrá konstrukce, ekologicky šetrnější spotřební
materiál

Víme, že lidé někdy ve spěchu zapomínají na potřebu

Při konstrukci těchto multifunkčních systémů jsme použili

proto mohou zobrazovat uživatelům užitečné rady, jak

plasty vyrobené z rostlinné hmoty – biomasy. Navíc jsme

efektivně tisknout. K dispozici je také tlačítko Eco Mode

vyvinuli nový toner – Mycrostoner-CAP™, který významně

pro nakonﬁgurování maximálně úsporného provozu

snižuje spotřebu energie pro tisk každé stránky, protože se taví

multifunkčního systému.

šetřit energii a přírodní zdroje. Naše multifunkční systémy

při nižší teplotě.

Inteligentní šetření energií
Většina multifunkčních systémů se dokáže po nastavené
době nečinnosti přepnout do režimu „spánek“. MX-M565N,
MX-M465N a MX-M365N však umí mnohem více.
Mohou se „naučit“ Váš obvyklý pracovní režim a přejít do
úsporného stavu v době předpokládané nečinnosti. Můžete
také nastavit časový rozvrh jejich zapínání a vypínání.
Ještě více peněz můžete ušetřit pomocí funkce Auto Power
Shut Off, která přepne multifunkční systém do úsporného
režimu po dokončení zakázky. Kromě toho můžete použít také
tlačítko pro ruční aktivaci úsporného režimu.

PODPORA OCHRANY VAŠEHO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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Produktivita

Víme, že neradi zbytečně utrácíte. /Právě proto vám
nabízíme více možností.

Pokud požadujete rychlý a spolehlivý tisk, kopírování a

Další oblíbenou volbou jsou přídavné kazety na papír, včetně

skenování, automatické dokončovací operace nebo tisk velkého

velkokapacitního tandemového zásobníku, které umožňují

počtu stránek bez nutnosti častého doplňování papíru, už dál

zvýšit zásobu papíru až na 6 600 listů pro prodloužení doby

nehledejte.

tisku bez doplňování papíru. Užitečným doplňkem je také rošt
pro dlouhý papír.

Zabudovali jsme do našich systémů všechny každodenně
používané funkce, a vše ostatní si můžete doplnit podle Vašich

Pokud chcete doplnit automatické dokončování dokumentů,

potřeb. Tento přístup pomáhá nejen udržet nízkou cenu, ale

můžeme Vám nabídnout ﬁnišery se sešívačkou, ﬁnišer se

dává Vám také možnost vybrat si konﬁguraci, která vyhovuje

sedlovým sešíváním a ohýbačkou hřbetu nebo prostorově

vašim dnešním potřebám, a v budoucnu ji rozšířit.

úsporný vnitřní ﬁnišer pro snadné třídění, sešívání a odsazování
výtisků. Můžete přidat také děrovačku pro vytváření

Začněte volbou rychlosti tisku 56, 46 nebo 36 stran za minutu

dokumentů připravených k zakládání do složek.

(vysokorychlostní oboustranné skenování je v této modelové
řadě standardem) a pak přidejte doplňky, které budou pro Váš

Podtrženo a sečteno: Získáte všechno, co potřebujete,

tým nejužitečnější.

a nedostanete nic, co nechcete.

Například funkce Compact PDF pomáhá snížit objem síťového
provozu a lépe využít prostor pro ukládání dat díky menší
velikosti naskenovaných souborů.

DOPLŇKY A FUNKCE
PRO VYŠŠÍ VÝKON
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Konektivita

Víme, že chcete jen to nejlepší. /Právě proto jsou naše
multifunkční systémy připraveny pro cloud.

MX-M565N, MX-M465N a MX-M365N mají mimořádné

Mobilní tisk a skenování

možnosti konektivity a sdílení informací, které mohou

Bezplatná aplikace Sharpdesk Mobile umožňuje každému,

pozvednout produktivitu kancelářské práce na zcela novou

kdo má smartphone nebo tablet, připojení k multifunkčnímu

úroveň. Můžete je připojit bezdrátově kdekoliv chcete, čímž

systému přes Vaši Wi-Fi síť. Můžete si prohlížet a tisknout PDF,

získáte maximální pohodlí. Ale to je teprve začátek.

JPEG a TIFF a PNG soubory nebo e-mailové přílohy a stejně
snadno skenovat z multifunkčního systému do mobilních

Připojení k celému světu

zařízení.

Každý z těchto výkonných multifunkčních systémů je připraven
pro práci s cloudem. Stačí se jen dotknout LCD displeje na

Navíc jsme přidali další průlomovou komunikační technologii,

ovládacím panelu, abyste získali okamžitý přístup k cloudu

která usnadní život mobilním pracovníkům: Technologie

a službě Cloud Portal Ofﬁce*1.

AirPrint*2 vysílá signál pro platformy iPhone, iPad a Mac, takže
uživatel ví, že je multifunkční zařízení dostupné.

Standardní vestavěná podpora Adobe® PostScript® 3TM
umožňuje uživatelům tisknout PDF soubory přímo z USB

Prvotřídní zabezpečení

paměti, webu nebo cloudu bez jakýchkoliv dalších doplňků

Každý model podporuje šifrování a bezpečné vymazávání dat

a snadnou integraci s aplikacemi Adobe.

na pevném disku (automaticky i na povel), spolehlivé ověřování
uživatelů, zabezpečení síťové karty, SSL a IPsec šifrování dat

K dispozici je možnost přístupu k Internetu, což znamená,

a kontrolu síťových portů. Navíc je k dispozici ochrana tisku

že můžete vyhledávat na webu všechny potřebné informace,

citlivých dokumentů pomocí PIN kódu.

stahovat dokumenty a okamžitě je tisknout, aniž byste se
museli vracet ke svému počítači.

*1 Službu je nutné předplatit. *2 Bude k dispozici později
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Příklady konﬁgurace

9. MX-FN10
Finišer se
sedlovým
sešíváním

MX-KB11 N
Výsuvná anglická
klávesnice

6. MX-TU12
Vnitřní výstupní
rošt

15. MX-TR13 N
Pravý výstupní rošt

12. MX-PNX5A/C/D
Děrovací modul

16. MX-LT10
Rošt pro dlouhý
papír

7. MX-FN17
Vnitřní ﬁnišer
10. MX-FN11
Finišer

8. MX-PN11A/C/D
Děrovací modul

17. MX-FX11
Faxový modul

14. MX-RB22
Jednotka transportu papíru

5. MX-LC11
Velkokapacitní
zásobník (A4)

13. MX-PNX6A/C/D
Děrovací modul

11. MX-FN18
Finišer se sedlovým
sešíváním

Základní jednotka
Finišer (MX-FN17)
Stolek se 3 kazetami na
500 listů papíru
Pravý výstupní rošt
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1. MX-DE12
Stolek s 1
kazetou na 500
listů papíru

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

Základní jednotka
Jednotka transportu papíru
1K ﬁnišer se sedlovým sešíváním (MX-FN10)
Stolek se 3 kazetami na 500 listů papíru
Pravý výstupní rošt
Velkokapacitní zásobník

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

4. MX-DE20
Stolek s kazetami
na 500 + 2 000
listů papíru

Základní jednotka
Jednotka transportu papíru
4K ﬁnišer se sedlovým sešíváním (MX-FN18)
Děrovací modul (MX-PNX6A/C/D)
Stolek s kazetami na 500 + 2 000 listů papíru
Pravý výstupní rošt
Velkokapacitní zásobník

Doplňky
Základní jednotka

12. MX-PNX5A/C/D Děrovací modul (pro MX-FN10)
Děrovací modul pro 2/4/4 otvory s velkou roztečí

MX-KB11 N Výsuvná anglická klávesnice
1. MX-DE12 Stolek s 1 kazetou na 500 listů papíru

13. MX-PNX6A/C/D Děrovací modul (pro MX-FN11
a MX-FN18)

A3 až A5R, 500 listů v každé kazetě (80 g/m2)

Děrovací modul pro 2/4/4 otvory s velkou roztečí

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

14. MX-RB22 Jednotka transportu papíru

A3 až A5R, 500 listů v každé kazetě (80 g/m2)

Potřebná při použití MX-FN10, MX-FN11 nebo MX-FN18

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

15. MX-TR13 N Pravý výstupní rošt

A3 až A5R, 500 listů v každé kazetě (80 g/m2)

16. MX-LT10 Rošt pro dlouhý papír
4. MX-DE20 Stolek s kazetami na 500 + 2 000 listů papíru
Horní kazeta: A3 – A5R, 500 listů (80 g/m2)
Dolní kazeta:
Levý zásobník: A4, 1 150 listů (80 g/m2)
Pravý zásobník: A4, 850 listů (80 g/m2)

Faxování

5. MX-LC11 Velkokapacitní zásobník

MX-FWX1ED Modul pro Internet Fax

A4, 3 500 listů (80g/m2)

Dokončování
6. MX-TU13 Vnitřní výstupní rošt
7. MX-FN17 Vnitřní ﬁnišer
A3W až A5R (bez odsazování), A3 až B5 (odsazování/sešívání)
Odsazovací rošt (horní): max. 500 papíru*1
Kapacita sešívání: vícepoziční sešití max. 50 listů*1
Pozice sešití: 3 pozice (sešití vpředu, vzadu nebo ve 2 místech)

17. MX-FX11 Faxový modul
Super G3 faxový modul

Tisk
MX-PUX1 Modul pro XPS
Umožňuje tisk XPS

MX-PF10 Modul pro čárové kódy
Umožňuje tisk čárových kódů

Skenování
AR-SU1 Razítkovací jednotka
Označuje pro kontrolu již naskenované dokumenty

8. MX-PN11A/C/D Děrovací modul (pro MX-FN17)
Děrovací modul pro 2/4/4 otvory s velkou roztečí

9. 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 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.

MX-EB11 Kompresní modul
Umožňuje vytvářet PDF soubory se velkou kompresí

Licence na Sharpdesk™
MX-USX1ED/X5ED/10ED/50ED/A0ED
Sada 1/5/10/50/100 licencí

Sharp OSA®
MX-AMX1ED Modul integrování aplikace

10. MX-FN11 Finišer (4 000 listů)
A3 až B5 (odsazování/sešití), A3W až A5R (bez odsazování)
Horní rošt: max. 1 550 listů papíru*1
Dolní rošt: max. 2 450 listů papíru*1
Kapacita sešívání: vícepoziční sešití max. 50 listů*1
Pozice sešití: 3 pozice (sešití vpředu, vzadu nebo ve 2 místech)*1

11. MX-FN18 Finišer se sedlovým sešíváním (4 000 listů)
A3 až B5 (odsazování/sešití), A3W až A5R (bez odsazování)
Odsazovací rošt (horní): max. 1 000/4 000 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.

Licence na Sharp OSA Network Scanner Tool
MX-UN01A/05A/10A/50A/1HA
Sada 1/5/10/50/100 licencí

Zabezpečení
MX-FR45U Modul ochrany dat
Komerční verze
(Později bude k dispozici verze, která splňuje podmínky Common
Criteria)

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

*1 A4 nebo menší, 80g/m2.
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Technické údaje
Obecné
Rychlost tisku (výtisků/kopií za minutu) (max.)
A4
A3
MX-M565N
56
26
MX-M465N
46
22
MX-M365N
36
17
Velikost papíru (min. – max.)
Kazety
Boční vstup
Zásobník pro dlouhý papír
Gramáž papíru*1 (g/m2)
Kazeta
Boční vstup
Zásoba papíru (standard – max.)
Listy
Kazety

60 – 220
55 – 300

Zhotovení 1. kopie*5 (sekundy)
MX-M565N
MX-M465N
MX-M365N

3,7
3,9
4,5

Nastavení počtu kopií (max.)
Rozlišení (dpi)
Skenování
Tisk
Gradace odstínů
Rozsah zoomu (%)
Přednastavená měřítka

Způsob skenování
Rozlišení (dpi)
Aktivace ze stroje
Aktivace z počítače
Formáty souborů
Cíle skenování
Skenovací programy

999
600 × 600, 600 × 400, 600 × 300
600 × 600, 9 600 (ekvivalent) × 600, 1 200 × 1 200
256
25 – 400 (25 – 200 s podavačem) s krokem 1 %
10 měřítek (5 zmenšení/5 zvětšení)

78
77

Kapacita archivu dokumentů*12
Hlavní a uživatelská složky:
Složka Rychlý soubor:
Ukládané úlohy
Ukládací složky
Zabezpečení dokumentů

600 x 600, 9 600*6 (ekvivalentní) x 600, 1 200 x 1 200
USB 1.1, USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Rozlišení (dpi)
Rozhraní

Standardně Windows Server® 2003, 2008, 2012
Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1
Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)

Tiskové protokoly

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

Aktivace ze stroje (přes ovládací panel),
Aktivace z počítače (přes aplikaci podporující rozhraní TWAIN)
100, 150, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 – 9 600 podle nastavení uživatele
TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF*9*10, JPEG*10, XPS*11
Sken do e-mailu, počítače, FTP serveru, síťové složky (SMB), USB paměti
Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Ukládání dokumentů

Síťová tiskárna

20 000 stran nebo 3 000 souborů
10 000 stran nebo 1 000 souborů
Kopírování, tisk, skenování, odesílané faxové zprávy*13
Složka Rychlý soubor, hlavní složka, uživatelské složky (max. 1 000 složek)
Ochrana heslem

Fax (vyžaduje doplňkový modul MX-FX11)
Metoda komprese
Komunikační protokol
Doba odesílání*14 (sekundy)
Rychlost modemu (b/s)
Rozlišení při odesílání (dpi)
Standard
Super Fine
Velikost dokumentu
Paměť (GB)
Počet odstínů šedé

Standardně emulace PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Volitelně*7 XPS
80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe® PostScript® 3™
Sharpdesk Mobile

Bezdrátová LAN
Kompatibilní norma
Přístupový režim
Zabezpečení

Jmenovité místní střídavé napětí ± 10%, 50/60 Hz
1,84 (220 – 240 V)
618 × 713 × 843

Barevný síťový skener
A3

Dostupné fonty
Tiskové programy

3–4
320
1

600 – 6 600
1 – 4 (plus boční vstup)

Velikost originálu (max.)

PDL

max. 12

Paměť (GB) (standard – max.)
Kopírka/Tiskárna (sdílené)
HDD*3
Doplňková*4
Napájení
Spotřeba (kW) (max.)
Rozměry (mm) (š × h × v)
Hmotnost (kg)
MX-M565N/M465N
MX-M365N

A5R – A3
A5R – A3W
1 200 × 297 mm (max.)

Kopírka

Podporovaný OS

Doba nahřívání*2 (sekundy)

MH/MR/MMR/JBIG
Super G3/G3
Méně než 3
33 600 – 2 400 s automatickým nastavením
203,2 × 97,8
406,4 × 391
A5 – A3
1
256

IEEE802.11n/g/b
Infrastrukturní režim*9, softwarový AP (peer to peer)
WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*8, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*8

Poznámky
1

Vnější rozměry
2

* V závislosti na podmínkách použití a typu papíru se tisk někdy nemusí provést správně. * Při jmenovitém napětí. Může se lišit podle
provozních podmínek. *3 Kapacita HDD závisí na možnostech nákupu a zajištění dodávek.*4 Doplňková paměť se pořizuje v místě. *5
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. *6 Rozlišení vyšší než 600 dpi je interpolováno. *7 XPS vyžaduje doplňkový modul MX-PUX1 a 1 GB
paměti. Pro prohlížení XPS souborů na PC bez systému Windows Vista musíte mít nainstalovanou aplikaci XPS Viewer. *8 Nelze použít
pro režim Software AP *9 Vyžaduje doplňkový modul MX-EB11. *10 Jen barevně. *11 Pro prohlížení XPS souborů na PC bez systému
Windows Vista musíte mít nainstalovanou aplikaci XPS Viewer. *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. 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, prosinec 2013 Ref: MX-M565N/MX-M465N/ MX-M365N Brochure Job No. 14822. Všechny
ochranné známky uznávány. E&OE.
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