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MX-B450W / MX-B350W 
Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4
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Monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne drukują 
odpowiednio z prędkością do 45 (MX-B450W) i 35 (MX-B350W) 
stron na minutę dzięki wydajnemu mechanizmowi drukującemu 
oraz posiadają przydatne funkcje.

Łącz się w dowolny sposób, z dowolnego miejsca i bezpiecznie
Chcesz udostępnić coś z urządzenia mobilnego? Teraz masz 
taką możliwość. Nasze urządzenia wielofunkcyjne posiadają 
funkcję łączności bezprzewodowej w standardzie. Dzięki temu 
możesz pracować w zupełnie nowy sposób i wykonywać zadania 
szybciej oraz z mniejszym wysiłkiem.

Możesz swobodnie pracować ze smartfonu czy tabletu, a także 
z komputera stacjonarnego i laptopa, oraz ustawić urządzenie 
wielofunkcyjne w najbardziej użytecznym miejscu. Natomiast 
aplikacja Sharpdesk Mobile pozwoli łatwo zapisać zeskanowane 
dokumenty na urządzeniach mobilnych lub wydrukować 
przechowywane na nich pliki.

Technologia w prostej wersji
W każdej firmie pracują ludzie o różnych potrzebach i poziomach 
umiejętności technicznych. Technologia może utrudniać życie. 
Ale dlaczego nie miałaby go ułatwić? 

Dzięki nowoczesnej konstrukcji i modułowej budowie 
oszczędzającej przestrzeń nasze urządzenia sprawdzą się 
w każdym biurze: niezależnie od tego, czy potrzebujesz ustawić 
drukarkę na biurku, czy na podłodze.

Modele posiadają również szereg łatwych w użyciu funkcji:

•  pięcioliniowy panel sterowania LCD wyświetla jasne 
i spójne komunikaty

•  klawisze programów skanowania przechowują często 
używane ustawienia i miejsca docelowe, by można było je 
wszystkie ustawić wciskając jeden przycisk

•  port USB z przodu pozwala na bezpośredni wydruk 
z pamięci USB!

Byś mógł zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, możesz obsługiwać 
wszystkie urządzenia wielofunkcyjne i drukarki oraz zarządzać 
nimi centralnie za pomocą aplikacji Sharp Remote Device 
Manager (SRDM).
 

Większa wydajność, mniejszy wysiłek
Wyobraź sobie, że możesz zwiększyć swoją 
produktywność za pomocą narzędzi używanych w dużych 
biurach, ale w nieskomplikowany i niedrogi sposób. 
A potem nie szukaj już nigdzie więcej.
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Pracuj szybciej
Dlaczego miałbyś wymieniać szybkość na wydajność, kiedy możesz mieć obie rzeczy? Urządzenia MX-B450W i MX-B350W mają 
dużą pojemność papieru -  1150 arkuszy (z dodatkową kasetą). Jednak ich standardowa kaseta oraz uniwersalny podajnik boczny 
obsługują wiele formatów papieru, w tym A6, oraz papier o gramaturze do 220 g/m2. Mogą więc z łatwością spełnić różne potrzeby 
użytkowników, a jednocześnie zapewniają ciągłość pracy.

A jeśli są w twojej firmie miejsca obciążone pracą, na przykład 
recepcja, gdzie czas na wykonanie zadań jest krótki, nasze 
produkty doskonale sprawdzą się w szybkiej zamianie 
dokumentów papierowych na cyfrowe. Urządzenia oferują:

•  funkcję skanowania sieciowego w kolorze do wielu 
różnych lokalizacji, takich jak e-mail, serwer FTP, folder 
sieciowy i pulpit;

•  wbudowany model dupleksu, który pozwala przygotować 
dwustronne kopie i wydruki;

•  podajnik RSPF o pojemności 50 arkuszy (dwustronny 
podajnik dokumentów), który może skanować aż do 
40 oryginałów na minutę*1, a także dowody osobiste 
i wizytówki*2;

•  funkcja kopiowania dowodów osobistych za pomocą 
specjalnego przycisku, która pozwala na łatwe kopiowanie 
obu stron dowodu na jednej stronie papieru.

Urządzenia obsługują również funkcję LDAP, pozwalającą na 
łatwe wyszukiwanie adresów mailowych.

Większe bezpieczeństwo danych
Wraz z coraz większą ilością zbieranych informacji rośnie ryzyko 
kradzieży danych i cyberataków. Dlatego zapewniamy wydajne 
zabezpieczenia, które chronią twoje dokumenty i urządzenia:

•  zaawansowane szyfrowanie sieciowe przy pomocy 
protokołów IPsec i SSL chroni twoje dane;

•  uwierzytelnianie w standardzie dla nawet 
30 użytkowników zapobiega nieupoważnionemu dostępowi;

•  inicjalizacja danych całkowicie wymazuje wszelkie zapisane 
dane, gdy przychodzi czas wymiany urządzenia.

*1: Oryginały na minutę; przy podawaniu arkuszy A4 (8 1/2” x 11”) zadrukowanych jednostronnie.
*2: Skanowanie jednostronne maksymalnie 25 wizytówek.
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Skanowanie sieciowe w kolorze Konfiguracja nabiurkowa



*1 Podawanie krótką krawędzią. *2 W standardowym środowisku pomiaru. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *3 Włączając stabilizatory i wypukłości *4 Podawanie krótką krawędzią papieru A4 (8 1/2” x 
11”) z pierwszego podajnika przy użyciu szyby, gdy urządzenie jest w trybie pełnej gotowości. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *5 Prędkość skanowania może się różnić w zależności od dokumentu, 
warunków pracy i środowiska. Na podstawie standardowej kartki testowej A4 firmy Sharp, przy użyciu podajnika, podawaniu krótką krawędzią, skanowaniu jednostronnym i ustawieniach domyślnych. *6 Rozdzielczość może się różnić 
w zależności od rozmiaru skanowanego obszaru. *7 Tylko w kolorze/skali szarości. *8 Na przykładzie standardowej strony Sharp z ok. 700 znakami (A4 lub 8 1/2” x 11”, podawanie krótką krawędzią) w standardowej rozdzielczości w trybie 
Super G3, 33600 bps, kompresja JBIG.

Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Hewlett-Packard Company. 
PostScript 3 to zarejestrowany znak towarowy lub znak towarowy firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Windows Server i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami 
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów 
i logotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation lipiec 2018. Nr ref.: MX-B450W/MX-B350W Zadanie:19208. Wszystkie znaki towarowe wymieniono. E&OE.
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Dane ogólne
Szybkość wydruku (str./min., maks.)
MX-B450W
MX-B350W

A4*1

45
35

Wyświetlacz panelu sterowania Pięcioliniowy LCD

Format papieru (min. - maks.) A6 - A4 

Pojemność papieru (std. - maks.) 
Arkusze
Kasety

550 - 1 150
1 - 2 (oraz podajnik boczny)

Gramatura papieru (g/m2)
Kaseta 1 
Kaseta 2  
Uniwersalny podajnik boczny

60 - 105
55 - 220
55 - 220

Czas nagrzewania*2 (sekundy) 29

Pamięć (GB)
Kopiarka/Drukarka (współdzielona) 1

Wymagania dotyczące zasilania Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz

Pobór mocy (kW) (maks.) 1,84 (220 do 240V)

Wymiary (mm, sz. x dł. x wys.)*3 
Urządzenie główne  
Pełna konfiguracja  

492 x 517 x 560
568 x 667 x 1061 (szerokość 702 mm przy wysuniętym uniwersalnym podajniku bocznym) 

Ciężar (kg) (w przybliżeniu) 29

Kopiarka
Format oryginałów (maks.) A4

Czas wydruku pierwszej kopii*4 (sekundy)
MX-B450W
MX-B350W

8,5
9,0

Kopiowanie ciągłe (maks.) 999

Rozdzielczość (dpi)
Skanowanie
Druk

600 x 600, 600 x 300
600 x 600

Odcienie 256

Przeskalowanie (%) 25 – 400 (25 – 200 przez podajnik RSPF) ze skokiem 1%

Zaprogramowane skale kopiowania (metryczne) 8 skal (4R/4E)

Specyfikacja techniczna

Kolorowy skaner sieciowy
Metoda skanowania Skanowanie push (poprzez panel sterowania)

Skanowanie pull (aplikacja zgodna z TWAIN)

Prędkość skanowania*5 (oryginały na minutę)
Kolor
Czarno-biały

13
40

Rozdzielczość (dpi, maks.)
Skanowanie push 
Skanowanie pull

100, 150, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, rozdzielczość 50 – 9600 
zgodnie z ustawieniem użytkownika*6

Formaty plików TIFF, PDF, JPEG*7

Miejsca skanowania Skanowanie do e-mail, na pulpit, na serwer FTP, do folderu 
sieciowego (SMB), do pamięci USB

Oprogramowanie narzędziowe skanera Sharpdesk

BASE UNIT

MX-DS22
MX-CS14
600-Sheet Paper 
Feed Unit

Desktop Floor-Standing

MX-CS14

MX-DS22

Uwaga: w konfiguracji wolnostojącej 
Sharp zaleca umieszczenie urządzenia 
na podstawce MX-DS22. 

MX-USX1 
Sharpdesk 1-License Kit

MX-USX5 
Sharpdesk 5-License Kit

MX-US10
Sharpdesk 10-License Kit

MX-US50
Sharpdesk 50-License Kit

MX-USA0
Sharpdesk 100-License Kit

Konfiguracja

Drukarka sieciowa
Rozdzielczość (dpi) 600 x 600 

Interfejs USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Obsługiwane systemy 
operacyjne

Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,
Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 
10.11, 10.12, 10.13

Protokoły sieciowe TCP/IP

Protokoły wydruku LPR, Raw TCP (port 9100), FTP do pobierania plików do 
wydruku, IPP, SMB, WSD

Języki opisu strony Standard: emulacja PCL 6, emulacja PostScript®3TM  

Dostępne czcionki 80 czcionek dla PCL, 136 czcionek dla PostScript®3TM

Sieć bezprzewodowa    
Zgodność z normami IEEE802.11n/g/b

Tryb dostępu tryb infrastruktury, tryb Software AP      

Bezpieczeństwo WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA2 PSK

Faks
Metoda kompresji MH/MR/MMR/JBIG

Protokół komunikacji Super G3

Czas wysyłania*8 (sekundy) Poniżej 3

Prędkość modemu (bps) 33600 – 2400 z automatyczną redukcją prędkości

Format zapisu A4  – A5

Pamięć (MB) 64 (wbudowana)

Uwaga: w konfiguracji wolnostojącej 
Sharp zaleca umieszczenie urządzenia 
na podstawie MX-DS22. 

URZĄDZENIE GŁÓWNE

Podajnik papieru na 
600 arkuszy

Konfiguracja wolnostojącaKonfiguracja nabiurkowa

MX-USX1
Moduł 1 licencji Sharpdesk
MX-USX5
Moduł 5 licencji Sharpdesk
MX-US10
Moduł 10 licencji Sharpdesk
MX-US50
Moduł 50 licencji Sharpdesk
MX-USA0
Moduł 100 licencji Sharpdesk
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AR-6023DV / AR-6023NV
AR-6020DV / AR-6020NV
AR-6020V
Cyfrowy system wielofunkcyjny 



Niezbędne funkcje biznesowe.
Zmniejsz koszty i zwiększ wydajność. Wybierz elastyczne 
urządzenie wielofunkcyjne dopasowane do potrzeb twojego 
zespołu.
Czego oczekujesz od urządzenia wielofunkcyjnego A3 mono? 
Chciałbyś drukować z tabletów i telefonów? Skanować 
dokumenty na te urządzenia? A może bardziej zależy ci na 
funkcjach oszczędzających czas, niskich kosztach eksploatacji 
i intuicyjności obsługi? 

Każdy zespół i mała firma mają inne potrzeby. Właśnie dlatego 
dajemy ci do wyboru pięć urządzeń wielofunkcyjnych A3 mono, 
z których każde posiada również zestaw opcjonalnych funkcji 
i rozwiązań.

Jeśli zależy ci na szybkim rozpoczęciu pracy w sieci, wybierz 
model AR-6020NV o prędkości drukowania 20 stron na minutę 
lub model AR-6023NV, drukujący z prędkością 23 stron na 
minutę. Jeśli po prostu potrzebujesz osobistego urządzenia 
wielofunkcyjnego, możesz oszczędzić zasoby, wybierając model 
AR-6020DV, AR-6020V lub AR-6023DV.

Wszystko, czego potrzebujesz, w standardzie.
Cztery modele NV i DV mają w standardzie funkcję drukowania 
dwustronnego, niezbędną w każdej przyjaznej środowisku 
firmie. Zeskanowane pliki mogą być przechowywane na 
serwerze plików, gdzie łatwo uzyskasz do nich dostęp z każdego 
komputera w sieci, ale również wysyłane jako załączniki do 
wiadomości email. Urządzenia mają również gniazdo USB, 
pozwalające na skanowanie do podłączonego nośnika 
pamięci. Ponadto każdy model w ofercie drukuje w wyraźnej 
rozdzielczości 600 dpi oraz posiada pojemność 350 arkuszy 
papieru z możliwością jej zwiększenia. 

Ponadto każde urządzenie posiada użyteczne funkcje 
kopiowania, w tym kopiowania dowodów osobistych 
i sortowania rotacyjnego, oraz opcję elektronicznego 
sortowania, a także oferuje możliwość skanowania dokumentów 
A3 w pełnym kolorze.

Wszystkie te standardowe funkcje można obsługiwać za pomocą 
dużego, intuicyjnego panelu sterowania LCD oraz przyciskom 
szybkiego dostępu przypisanym do często używanych funkcji.

Intuicyjny panel 
sterowania LCD

02



Dodatkowe opcje.
Dzięki urządzeniu wielofunkcyjnemu dotrzymującemu 
kroku zmianom i rozwojowi twojej firmy, zdobędziesz 
niezbędną swobodę działania.
Jeśli zależy ci na udostępnianiu informacji, wybierz sieciowe urzą-
dzenie AR-6020NV (20 stron na minutę) lub AR-6023NV (23 strony 
na minutę). Maszyny instaluje się niezwykle szybko, dzięki czemu 
pracownicy od razu zyskują możliwość drukowania, kopiowania 
i skanowania.

Do prywatnego użytku idealnie nadają się modele AR-6023DV 
(23 strony na minutę) i AR-6020DV (20 stron na minutę). Mają taką 
samą wydajność, co sieciowe modele NV. Poza tym do tych modeli 
możesz zawsze w przyszłości dodać złącze sieciowe oraz podajnik 
dokumentów dwustronnych.

Jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem, ale tak czy inaczej 
chcesz cieszyć się zaletami drukowania, kopiowania i skanowania 
A3, wybierz model AR-6020V (prędkość 20 stron na minutę). Jest wy-
dajnym narzędziem, którego funkcje możesz później rozbudować.

Gdy już dokonasz wyboru, dopasuj możliwości urządzenia do 
swoich potrzeb, wybierając jedną lub więcej dodatkowych funkcji. 
Możesz również dodawać je stopniowo wraz ze zmieniającymi się 
wymaganiami.

Sharpdesk Mobile – skorzystaj z tego narzędzia, jeśli potrzebujesz 
możliwości drukowania z tabletów i smartfonów lub skanowania 
dokumentów z urządzenia wielofunkcyjnego bezpośrednio na 
urządzenie mobilne. Tak czy inaczej aplikacja obsługuje Wi-Fi, więc 
nie potrzebujesz kabli. 

Dodatkowe podajniki papieru – zwiększ pojemność z 350 aż do 
1 850 arkuszy (dzięki kolejnym kasetom o pojemności 500 arkuszy), 
aby zapewnić dłuższe, nieprzerwane drukowanie.

Podajnik dokumentów – nasz podajnik RSPF poradzi sobie nawet 
z partią 100 dwustronnych oryginałów, które sprawnie skopiuje lub 
zeskanuje.

Sharpdesk – skorzystaj z tego wydajnego oprogramowania do 
zarządzania plikami na komputerze. Możesz go użyć także do plików 
zeskanowanych na urządzeniu wielofunkcyjnym.

Emulacja PostScript 3 – wybierz to narzędzie, jeśli zamierzasz 
drukować dużo dokumentów zawierających grafikę.

PCL6 – szybkie przetwarzanie zadań przy niskim obciążeniu pamięci 
sprawia, że to doskonały wybór dla drukowania sieciowego.

Energooszczędność
Tak jak wszystkie urządzenia wielofunkcyjne Sharp, opisywane 
pięć modeli posiada certyfikat Energy Star i konstrukcję sprzyjającą 
ochronie środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Szeroka gama funkcji kopiowania, skanowania i drukowania zapewnia wydajność
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*1: Format A4 (8 1/2” x 11”), podawanie długą krawędzią. *2: Dla papieru A6 (5 1/2” x 8 1/2”) możliwe jest tylko podawanie krótką krawędzią. *3: Przy napięciu znamionowym, 23°C (73,4°F). Może się różnić w zależności od warunków i środowiska 
pracy. *4: Podawanie długą krawędzią papieru A4 z pierwszego podajnika. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *5: Zaprogramowane skale kopiowania 25% i 400% nie mogą być użyte przy korzystaniu z podajnika 
RSPF. *6: W standardzie dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV. *7: Wykorzystywana przy skanowaniu do USB i drukowaniu PCL/PostScript. *8: Dla modeli AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V Mac OS wymaga opcjonalnych modułów AR-NB7N 
i MX-PK10. Dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV - Windows Server® wymaga opcjonalnego modułu AR-PB10. Dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV Mac OS wymaga opcjonalnych modułów AR-PB10 i MX-PK10. *9: Dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV 
PCL wymaga opcjonalnego modułu AR-PB10, a PostScript 3 wymaga opcjonalnych modułów AR-PB10 i MX-PK10. Dla modeli AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V PostScript 3 opcjonalnych modułów AR-NB7N i MX-PK10. *10: Nie może być 
używany z programem Button Manager w modelach AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V. *11: Format niedostępny dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV. Może być używany z programem Button Manager w modelach AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V. 
*12 :Wymagany opcjonalny moduł  AR-NB7 N. *13: Niedostępne dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV. Nie można użyć funkcji, gdy model AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V jest wyposażony w moduł AR-NB7 N. 

Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. Logo ENERGY STAR to znak certyfikujący, używany tylko do oznaczania produktów, w przypadku 
których stwierdzono zgodność z wymogami programu ENERGY STAR. ENERGY STAR to znak zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Windows, Windows NT, Windows XP, Windows Server i Windows Vista to zarejestrowane znaki towarowe 
firmy Microsoft Corporation. PostScript 3 to zarejestrowany znak towarowy lub znak towarowy firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów i logotypy są znakami 
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation luty 2018. Nr ref.: AR-6023DV/NV AR-6020DV/NV AR-6020V. Zadanie: 18924. Wszystkie znaki towarowe wymieniono. E&OE.

Dane ogólne
Szybkość wydruku*1 (strony na 
minutę/kopie na minutę) (maks.)
AR-6023NV/AR-6023DV
AR-6020NV/AR-6020DV
AR-6020V

A4 A3
23 12
20 11
20 11

Format papieru*2 (min. - maks.) A6 - A3

Gramatura papieru (g/m2)
Kasety
Podajnik boczny

55 - 105
55 - 200

Pojemność papieru (standardowa - maksymalna)
Arkusze
Kasety 

350 - 1 850
1 - 4 (oraz podajnik boczny)

Czas nagrzewania*3 (sekundy)    25

Pamięć (MB; w standardzie – maks.) 64 - 192

Wymagania dotyczące zasilania Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz

Pobór energii (kW) (maks.) 1,2

Wymiary (mm, sz. x gł. x wys.)*5 

z pokrywą oryginałów
599 x 612 x 511  

Masa (kg)
AR-6023NV/AR-6020NV
AR-6023DV/AR-6020DV
AR-6020V

28,4
28,2
27,9

Kopiarka
Format oryginałów (maks.) A3

Czas wydruku pierwszej kopii*4 (sekundy) 6,4

Kopiowanie ciągłe (maks.) 999

Rozdzielczość druku (dpi) 600 x 600

Stopnie gradacji 256

Zakres regulacji skali kopiowania (%) 25 - 400 ze skokiem 1%                                                       
(50 - 200 przez podajnik RSPF)

Zaprogramowane skale kopiowania*5 10 skal (5R/5E)

Drukarka sieciowa*6 (wymagany opcjonalny moduł AR-NB7 N)
Rozdzielczość (dpi) 600 x 600

Złącze USB2.0, 10Base-T/100Base-TX

Pamięć*7 (MB) 256 (współdzielona)

Obsługiwane systemy 
operacyjne*8                   
                                                

 Windows® 7, 8.1, 10, Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2
Mac OS X 10,6. Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Protokoły sieciowe TCP/IP

Protokoły wydruku LPR, Raw TCP, IPP

Języki opisu strony*9

                         Z modułem AR-NB7N
                                                         Opcj.

SPLC (Sharp Printer Language z kompresją), PCL6
Emulacja PostScript® 3 ™

Dostępne czcionki 80 czcionek dla emulacji PCL, 136 czcionek dla emulacji 
PostScript® 3™ 

Oprogramowanie narzędziowe Sharpdesk Mobile

Skaner kolorowy
Metoda skanowania Skanowanie pull (aplikacja zgodna ze standardem TWAIN)

Rozdzielczość (dpi) 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 – 9600 zgodnie z ustawieniem użytkownika

Formaty plików TIFF, PDF, JPEG*10, BMP*11

Miejsca skanowania pulpit, FTP, email, pamięć USB*12

Oprogramowanie narzędziowe skanera Sharpdesk (opcjonalnie), program Button Manager*13

Specyfikacja techniczna

AR-6023NV/AR-6023DV
Urządzenie główne

AR-6020NV/AR-6020DV
Urządzenie główne

AR-6020V
Urządzenie główne

AR-RP11 N
Podajnik dokumentów 
dwustronnych o pojemności 
100 arkuszy

MX-VR12†1 

Pokrywa oryginałów

MX-CS12 N
Pierwsza dodatkowa kaseta 
o pojemności 500 arkuszy 

MX-CS13 N
Druga dodatkowa kaseta 
o pojemności 500 arkuszy

MX-CS12 N
Trzecia dodatkowa kaseta 
o pojemności 500 arkuszy

L20EUNOVADESK
Szafka

AR-DS19
Podstawa (wysoka)

L20STABDS19
Stabilizatory

AR-DS20
Podstawa (niska)

Opcje

AR-PB10†2 

Moduł drukarki PCL

AR-NB7 N†3 
Moduł sieciowy

MX-PK10
Moduł PS

†1 Opcja tylko dla AR-6023NV/AR-6020NV/AR-6023DV/AR-6020DV.  †2 Opcja tylko dla AR-6023NV/AR-6020NV. †3 Opcja tylko dla AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V.

MX-EB21
Moduł rozszerzenia pamięci

MX-USX1/X5
1/5 licencji Sharpdesk

MX-US10/50/A0
10/50/100 licencji Sharpdesk

 

612 mm*

1,215 mm

599 mm

* Excluding stabilisers.

Drukarka
Złącze USB 2.0

Rozdzielczość (dpi) 600 x 600

Obsługiwane systemy operacyjne Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10

Obsługiwane języki SPLC (Sharp Printer Language z kompresją)

Wymiary zewnętrzne

www.sharp.pl

*Wyłączając stabilizatory.
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MX-M356NV/MX-M316NV/MX-M266NV
Cyfrowy system wielofunkcyjny 



Niezbędne funkcje biznesowe.
Przystępna cena, elastyczność i wydajność. Spraw sobie 
łatwe w użytkowaniu urządzenie wielofunkcyjne, które jest 
idealne dla twojego biura.
Niezbędne funkcje. Wydajność w przystępnej cenie.  
Rób więcej w krótszym czasie i przy mniejszym zużyciu zasobów: 
od szybkiego, dwustronnego drukowania i kopiowania po 
wyjątkowo dużą pojemność papieru, od natychmiastowego 
przetwarzania zadań do takich funkcji kopiowania, jak 
skanowanie dowodów osobistych, sortowanie rotacyjne czy 
sortowanie elektroniczne. 

Nasze wielofunkcyjne urządzenia czarno-białe A3 MX-M356NV, 
MX-M316NV i MX-M266NV z możliwością pracy w sieci doskonale 
dopasują się do twojej firmy. Wiemy, że uzyskiwanie wysokiej 
jakości rezultatów na czas za każdym razem będzie dużo 
łatwiejsze.

Urządzenie moża obsługiwać za pomocą intuicyjnego, 
siedmiocalowego ekranu LCD z przyciskami szybkiego dostępu 
przypisanymi często używanym funkcjom. Nie ma prostszego 
rozwiązania. Nie musisz już wczytywać się w instrukcję: po 
prostu podejdź do urządzenia i rozpocznij pracę.

Drukowanie. Kopiowanie. Skanowanie. 
Urządzenia oferują dużo więcej niż tylko wysokiej jakości 
drukowanie i kopiowanie. Możesz skanować dokumenty 
w kolorze, a następnie przesyłać je bezpośrednio na komputer 
lub inne urządzenie. Poza tym podajnik dokumentów pozwala 
skanować automatycznie obie strony dokumentów w partiach 
zawierających do stu arkuszy. Po prostu włóż je do podajnika 
i pozwól mu zrobić resztę.

W mniejszych zespołach sprawdzi się urządzenie MX-M266NV 
o prędkości drukowania 26 stron na minutę, które z łatwością 
spełni twoje codzienne wymagania w zakresie druku 
i kopiowania. Większe zespoły docenią szybsze (35 stron na 
minutę) urządzenie MX-M356NV oraz model MX-M316NV (31 stron 
na minutę). Każdemu spodobają się wyraźne detale i cienkie 
linie, które można uzyskać dzięki rozdzielczości 1200 x 600 oraz 
skali szarości o 256 odcieniach.

Łatwy w obsłudze panel sterowania z ekranem LCD zapewnia wygodną 
nawigację.
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Dodatkowe opcje.
W kwestii wyposażenia twoich pracowników w potrzebne 
im narzędzia nie musisz iść na kompromis.

Stworzone do pracy zdalnej 
Współpraca i udostępnianie treści są częścią nowoczesnych 
biur pracy. Dlatego ważne jest, by wyposażenie biura wspierało 
dzielenie się wiedzą i informacjami w jak najprostszy sposób.

Pracownicy zdalni oraz goście odwiedzający biuro również są 
mile widziani. Tak naprawdę każdy, kto posiada smartfon czy 
tablet, może pobrać darmową aplikację Sharpdesk Mobile 
i zacząć korzystać z urządzeń MX-M356NV, MX-M316NV i MX-
M266NV. Ciesz się z natychmiastowego, bezwysiłkowego, 
bezprzewodowego drukowania i skanowania*1.

Możesz też podejść do urządzenia i drukować lub skanować przy 
użyciu nośnika pamięci*2 podłączonego do jednego z dwóch 
portów USB.

Bezpieczeństwo i energooszczędność 
Wszystkie produkty Sharp są stworzone dla współczesnego 
świata. Wielopoziomowe zabezpieczenia obejmują szyfrowanie 
danych, bezpieczne usuwanie plików i funkcję druku poufnego, 
które chronią twoją sieć, dokumenty i dane przed niepożądanym 
dostępem.

A ponieważ dbamy o środowisko, nasze urządzenia 
wielofunkcyjne z certyfikatem Energy Star są wyposażone 
w energooszczędne funkcje, takie jak Eco Scan czy funkcja 
automatycznego wyłączania.

Dopasowane do przyszłości 
Jeśli twoje wymagania zmienią się w przyszłości, możesz dodać 
kolejne funkcje. Do wyboru masz:

Kompaktowy finiszer wewętrzny – dzięki niemu posortujesz 
i zszyjesz arkusze, by stworzyć estetycznie wykończone 
dokumenty, odpowiednio przygotowane do odbioru.

Dodatkowe podajniki papieru – zwiększ pojemność z 1100 
aż do 2100 arkuszy i korzystaj z dłuższego, nieprzerwanego 
drukowania.

Dysk twardy o pojemności 250 GB – służy do przechowywania 
dokumentów, zadań i obrazów, do których dostęp zyskasz przez 
sieć.

Platforma Sharp OSA (Open Systems Architecture) – 
umożliwiająca integrację z najnowszymi aplikacjami sieciowymi 
Sharp i naszych partnerów technologicznych.

Sharpdesk – skorzystaj z tego wydajnego oprogramowania do 
zarządzania plikami na komputerze. Możesz go użyć także do 
plików zeskanowanych na urządzeniu wielofunkcyjnym.

Faks – wyeliminuj potrzebę korzystania z osobnego urządzenia.

*1 Wymagany adapter bezprzewodowy MX-EB13 Wireless LAN.
*2 Drukowanie bezpośrednie z USB wymaga opcjonalnego dysku MX-HD15 N. Bezpośrednie drukowanie plików 
PDF wymaga również modułu MX-PK11.

Doskonałe dla wymagających zespołów i rozwijających się firm
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*1 Podawanie długą krawędzią. *2 Dla formatu A5 można zastosować jedynie podawanie krótką krawędzią. *3 Przy napięciu znamionowym, 23°C (73.4°F). Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *4 Pojemność 
twardego dysku zależy od zakupionego dysku i jego producenta. *5 Podawanie długą krawędzią papieru A4 z pierwszego podajnika przy użyciu szyby, gdy urządzenie wielofunkcyjne jest w trybie pełnej gotowości. Może się różnić 
w zależności od warunków i środowiska pracy. *6 Niedostępne przy używaniu podajnika RSPF. *7 Wymagany opcjonalny moduł MX-HD15 N. *8 Na podstawie standardowej kartki testowej A4 firmy Sharp, przy użyciu podajnika 
i podawaniu długą krawędzią, przy ustawieniach domyślnych z wyłączonym trybem automatycznego wyboru kolorów. Prędkość skanowania może się różnić w zależności od dokumentu i ustawień skanowania. *9 Tylko w kolorze/
skali szarości. *10 Wymagany opcjonalny moduł MX-FWX1. *11 Ilość przechowywanych stron zależy od rodzaju dokumentu i ustawień skanowania. *12 Niektóre funkcje wymagają specjalnych opcji. *13 Dla Mac OS i EtherTalk wymagany 
opcjonalny moduł MX-PK11. *14 IPv6 obsługiwane tylko przez protokół wydruku LPR. *15 Wymagany opcjonalny moduł MX-PK11. *16 Na podstawie standardowej kartki testowej Sharp z ok. 700 znakami (format A4) przy standardowej 
rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33600 b/s, z kompresją JBIG.

Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. Logo ENERGY STAR to znak certyfikujący, używany tylko do oznaczania produktów, 
w przypadku których stwierdzono zgodność z wymogami programu ENERGY STAR. ENERGY STAR i logo ENERGY STAR to zarejestrowane znaki towarowe, należące do agencji US Environmental Protection Agency. Windows i Windows 
Vista to zarejestrowane znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. PostScript 3 to zarejestrowany znak towarowy lub znak towarowy firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe 
nazwy firm, nazwy produktów i logotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation luty 2018. Nr ref.: MX-M356NV/MX-M316NV/MX-M266NV, zadanie: 18923. 
Wszystkie znaki towarowe wymieniono. E&OE.

Specyfikacja techniczna

Shown with options.

617 mm

1,302 mm

620 mm
825 mm*

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

MX-M356NV/MX-M316NV/
MX-M266NV
Urządzenie główne

MX-CS12 N 
Kaseta na 500 arkuszy

MX-CS13 N*
Kaseta na 500 arkuszy

AR-DS19 
podstawa (duża)

AR-DS20 
podstawa (mała)

L20EUNOVADESK 
Szafka

L20STABDS19
Stabilizatory

MX-TR17 N 
Taca wyjścia 
(wymaga MX-FN26)

MX-TR18 N
Separator prac

MX-FN26 N 
Finiszer

* trzecia kaseta musi być kasetą 
MX-CS13.

Opcje
MX-HD15 N
Twardy dysk

MX-PK11 
Moduł PS3

MX-PF10 
Zestaw czcionek kodów 
kreskowych

MX-FX11
Moduł faksu

MX-FWX1
Moduł faksu internetowego 

AR-SU1 
Moduł stemplujący

MX-FR50U
Moduł ochrony danych

MX-EB13
Adapter USB sieci bezprzewodowej  
MX-AMX1
Moduł integracji aplikacji

MX-AMX2
Moduł komunikacji aplikacji

MX-AMX3
Moduł kont zewnętrznych

MX-USX1/X5
1/5 licencji Sharpdesk

MX-US10/50/A0 
10/50/100 licencji Sharpdesk

Wymiary zewnętrzne

Dane ogólne
Szybkość wydruku*1 (strony na 
minutę/kopie na minutę) (maks.)
MX-M356NV
MX-M316NV
MX-M266NV

A4 A3
35 20
31 17
26 15

Format papieru*2 (min. - maks.) A6 - A3

Gramatura papieru(g/m2)
Kasety
Podajnik boczny

55 - 105
55 - 200

Pojemność papieru (standardowa - maksymalna)
Arkusze
Kasety 

1 100 - 2 100
2 - 4 (oraz podajnik boczny)

Czas nagrzewania*3 (sekundy)    20 lub mniej

Pamięć (GB) 
Kopiarka/Drukarka (współdzielona)
HDD*4 (opcj.) 

2
250

Wymagania dotyczące zasilania Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii (kW) (maks.) 1,45

Wymiary (mm, sz. x gł. x wys.)*5 620 x 617 x 830  

Masa (kg) 51

Kopiarka
Format oryginałów (maks.) A3

Czas wydruku pierwszej kopii*5 (sekundy)
MX-M356NV
MX-M316NV
MX-M266NV

4,0
4,3
4,3

Kopiowanie ciągłe (maks.) 999

Rozdzielczość druku (dpi)
Skan
Druk

600 x 600; 600 x 400; 600 x 300*6
600 x 600

Stopnie gradacji 256

Zakres regulacji skali kopiowania (%) 25 - 400 ze skokiem 1%
(25 - 200 przez podajnik RSPF)

Zaprogramowane skale kopiowania 4 (2R/2E)

Przechowywanie dokumentów*9

Pojemność przechowywania dokumentów*11 
Foldery główne i użytkownika 
Folder tymczasowy

Strony
20 000
10 000

Pliki
3 000
1 000

Przechowywanie zadań*12 Kopie, wydruki, skany, wysłane faksy

Foldery do przechowywania Folder tymczasowy, folder główny, folder użytkownika (maks. 
1000)

Przechowywanie poufnych danych  Ochrona hasłem (dla folderu głównego i folderów użytkowników)

Drukarka sieciowa
Rozdzielczość (dpi) 1 200 x 600, 600 x 600

Interfejs USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Obsługiwane systemy 
operacyjne               W standardzie

Windows Server 2008/2008R2, Windows 2012/2012R2, 
Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 *13

Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk*13 (AppleTalk)

Protokoły wydruku*14 LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili), HTTP, 
FTP do pobierania plików wydruku, drukowanie EtherTalk, IPP

Języki opisu strony      W standardzie
Opcjonalnie*15

Emulacja PCL 6
Emulacja PostScript®  3™

Dostępne czcionki 80 czcionek dla emulacji PCL, 136 czcionek dla emulacji 
PostScript® 3™ 

Faks*16 (opcja)
Metoda kompresji MH/MR/MMR/JBIG

Protokół komunikacji Super G3/G3

Czas wysyłania*17 (sekundy) 2

Prędkość modemu (bps) 33600 – 2400 z automatyczną redukcją prędkości

Rozdzielczość druku (dpi)   
Standardowa
Ultra Fine

203,2 x 97,8
406,4 x 391

Obsługiwane formaty A5 – A3

Pamięć (GB; w standardzie – maks.) 0,5-1*9

Skaner sieciowy
Metoda skanowania Skanowanie push (poprzez panel sterowania)  

Skanowanie pull (przez aplikację zgodną ze standardem TWAIN)*7

Prędkość skanowania*8 (oryginały na minutę) 56

Rozdzielczość (dpi, maks.)
Skanowanie push 
Skanowanie pull

100, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 – 9600 zgodnie z ustawieniem użytkownika

Formaty plików TIFF, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, JPEG*9, XPS

Miejsca skanowania Skan do maila, na pulpit, na FTP, do folderu sieciowego 
(SMB), na nośnik USB, do i-Fax*10

Oprogramowanie narzędziowe skanera Sharpdesk

www.sharp.pl

Przedstawione z opcjami*  1 085 mm, gdy taca finiszera i taca 
wyjścia są wysunięte.
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MX-M6051/M5051/M4051
MX-M3551/M3051/M2651

Cyfrowy system wielofunkcyjny
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Krok w stronę inteligentnego 
miejsca pracy
• Dwustronny podajnik dokumentów na 100 ark. z prędkością skanowania do 80 str./min. 

• Funkcja bezserwerowego wydruku podążającego (do 5 urządzeń, w tym jedno z twardym 
dyskiem)

• Wydruki na kopertach pobieranych z kasety

• Opcjonalny moduł skanowania do plików Open XML (docx, xlsx, pptx) lub przeszukiwalnych 
plików PDF

• Kolorowy, dotykowy panel sterowania o przekątnej 10.1 cali z funkcją edycji dokumentów

• Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych (w tym funkcja samonaprawy oprogramowania 
systemowego)

• Wydruk na grubym papierze o gramaturze do 300 g/m2

• Szeroki wybór opcji wykańczania dokumentów (zszywanie, zszywanie bezzszywkowe i ręczne, 
dziurkowanie, tworzenie broszur)

• Integracja z serwerami pocztowymi Gmail oraz Microsoft Exchange

• Zaawansowane funkcje autoryzacji użytkowników



Konfiguracja

Pozostałe opcje
MX-HD16
Twardy dysk 500 GB
MX-PK13
Moduł PostScript3
MX-PF10
Zestaw czcionek kodów kreskowych
MX-PU10
Moduł wydruku bezpośredniego plików MS Office
MX-FX15
Moduł faksu
MX-EB18
Moduł sieci bezprzewodowej WiFi
MX-EB19
Moduł kompresji skanowania plików PDF
MX-EB20
Moduł OCR
MX-PN14C
Moduł dziurkacza do finiszera MX-FN27N - 2/4 otwory
MX-PN14D
Moduł dziurkacza do finiszera MX-FN27N - 4 otwory
MX-PN15C
Moduł dziurkacza do finiszerów MX-FN28/FN29 - 2/4 otwory

MX-PN15D
Moduł dziurkacza do finiszerów MX-FN28/FN29 - 4 otwory
MX-PN16C
Moduł dziurkacza do finiszerów MX-FN30/FN31 - 2/4 otwory
MX-PN16D
Moduł dziurkacza do finiszerów MX-FN30/FN31 - 4 otwory
MX-PF10
Umożliwia drukowanie kodów kreskowych
AR-SU1
Oznacza zeskanowane dokumenty
MX-USX1/X5
Sharpdesk - 1/5 licencji
MX-US10/50/A0
Sharpdesk - 10/50/100 licencji
MX-AMX1
Moduł integracji aplikacji
MX-AMX2
Moduł komunikacji aplikacji
MX-AMX3
Moduł zewnętrznych kont
MX-FR64U
Moduł ochrony danych
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Finiszer  
MX-FN27 N

Finiszer  
broszurujący 
MX-FN29

Finiszer  
MX-FN28

Finiszer  
broszurujący 
MX-FN31

Finiszer  
MX-FN30

Moduł prowadzenia papieru  
MX-RB25 N

Separator prac 
MX-TR20 

Główna taca 
wyjścia  
MX-TU16

Taca wyjścia 
MX-TR19 N

Podajnik banerów 
MX-LT10

Półka 
MX-UT10 

Urządzenie główne

Podstawa MX-DE26 N  
z dwiema kasetami 
o pojemności 
550 arkuszy każda

Podstawa MX-DE25 N  
z kasetą o pojemności 
550 arkuszy

Podstawa MX-DE27 N  
z trzema kasetami 
o pojemności 
550 arkuszy każda

Kaseta MX-DE29 N  
o pojemności 
500 arkuszy

Podstawa MX-DE28 N  
z kasetami 
o pojemności 550 
i 2100 arkuszy

Podajnik papieru 
o dużej pojemności (A4) 
MX-LC17 N
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Specyfikacja techniczna
Dane ogólne
Szybkość wydruku (strony na minutę/ 
kopie na minutę) (Maks.) A4*1 A3 A3W
MX-M6051 60 28 26
MX-M5051 50 24 23
MX-M4051 40 19 18
MX-M3551 35 17 16
MX-M3051 30 15 14
MX-M2651 26 15 14

Wyświetlacz panelu sterowania    kolorowy ekran dotykowy LCD 10,1 cala

Format arkuszy (min. – maks.) A6-A3W*2

Gramatura papieru (g/m2)
Kaseta  60 - 300
Podajnik ręczny  55 - 300

Pojemność papieru (standardowa -  
maksymalna) Ilość arkuszy 650 - 6 300
Kasety  1 - 5 (oraz podajnik ręczny)

Czas nagrzewania*3 (sekundy)  
MX-M6051 18
MX-M5051 16
MX-M4051/MX-M3551/MX-M3051/MX-M2651 14

Pamięć (GB)
Kopiarka/Drukarka (współdzielona)  5
Dysk twardy (opcja)*4 *5 500

Wymagania dotyczące zasilania Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii (kW) (maks.)  1,84 (220 do 240V)

Wymiary - mm (szer. x gł. x wys.)*6 608 x 650 x 834

Masa (kg) 64

Kopiarka
Format oryginałów (maks.)  A3

Czas pierwszej kopii*7  
MX-M6051 3,5
MX-M5051 3,7
MX-M4051/MX-M3551/MX-M3051/MX-M2651 4,5

Kopiowanie ciągłe (maks.) 9999
Rozdzielczość druku (dpi)
Skanowanie 600x600, 600x400
Drukowanie  600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600 (w zależności od 

trybu kopiowania)

Poziomy gradacji  256

Zakres przeskalowania (%)  25 – 400 (25 – 200 przez podajnik RSPF) ze skokiem 1%

Predefiniowane skale kopiowania  
(metryczne) 10 skal (5R/5E)

Bezprzewodowa sieć LAN (wymagany jest opcjonalny moduł MX-EB18)
Zgodność IEEE802.11n/g/b

Tryb dostępu  tryb infrastruktury, tryb Software AP 

Zabezpieczenia  WEP, WPA/WPA2 mieszany PSK, WPA/WPA2-mieszany 
EAP*8, WPA2 PSK, WPA2 EAP*8

Skaner sieciowy
Metoda skanowania Skanowanie push (przez panel sterowania)
  Skanowanie pull (aplikacja zgodna z TWAIN)

Prędkość skanowania*9  
(obrazy na minutę) (maks.)  80

Rozdzielczość (dpi, maks.)
Skanowanie push 100, 150, 200, 300, 400, 600
Skanowanie pull   75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, rozdzielczość 50 – 9600 

zgodnie z ustawieniem użytkownika

Formaty plików  TIFF, PDF, PDF/A*10, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF*11 
*12, JPEG*12, XPS, opcjonalnie: przeszukiwalny PDF*10, 
Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx)*10, tekstowy (TXT)*10, 
tekst sformatowany (RTF)*10 

Tryby skanowania  Skanowanie do e-mail, na pulpit, na serwer FTP, do 
folderu sieciowego (SMB), do pamięci USB, na dysk 
twardy*5

Oprogramowanie narzędziowe skanera  Sharpdesk

Przechowywanie dokumentów (wymagany opcjonalny moduł MX-HD16)
Pojemność przechowywania dokumentów*13  Strony  Pliki
Foldery główne i użytkownika  20000  3000
Folder tymczasowy  10000 1000

Przechowywanie zadań*14   Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks

Foldery do przechowywania  Folder tymczasowy, folder główny, folder użytkownika 
(maks. 1000)

Drukarka sieciowa
Rozdzielczość (dpi) 600 x 600, 9,600 (odpowiednik) x 600

Interfejs   USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Obsługiwane systemy operacyjne  Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 
Windows® 7, 8.1, 10, opcjonalnie: Mac OS X 10.6, 10.7, 
10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15*15

Protokoły sieciowe TCP/IP

Protokoły wydruku  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili), 
HTTP, FTP do pobierania plików wydruku, IPP, SMB, WSD

Emulacja PDL  W standardzie: emulacja PCL 6 
  Opcjonalnie: Adobe® PostScript®3TM

Dostępne czcionki  80 czcionek dla PCL, 139 czcionek dla Adobe PostScript 3

Faks (wymagany opcjonalny moduł MX-FX15)
Metoda kompresji  MH/MR/MMR/JBIG

Protokół komunikacyjny  Super G3/G3
Czas przesyłania*16 (sekundy) Poniżej 3

Prędkość modemu (b/s)  33600 - 2400 z automatyczną redukcją prędkości
Rozdzielczość faksu (dpi) 203,2 x 97,8 (standardowa) / 406,4 x 391 (bardzo wysoka)

Obsługiwane formaty A3 – A5

Pamięć (GB) 1 (wbudowana)

*1 Podawanie długą krawędzią. *2 Dla formatów A5 i A6 można zastosować jedynie podawanie krótką krawędzią. *3 Przy napięciu znamionowym, 23°C (73.4°F). Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. 
*4 Pojemność twardego dysku zależy od zakupionego dysku i jego producenta. *5 Wymagany opcjonalny moduł MX-HD16. *6 Włączając stabilizatory i wypukłości. *7 Podawanie długą krawędzią papieru A4 z pierwszego podajnika przy 
użyciu szyby, gdy urządzenie wielofunkcyjne jest w trybie pełnej gotowości. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *8 Nie dotyczy trybu Software AP. *9 Na podstawie standardowej kartki testowej A4 firmy Sharp, 
przy użyciu podajnika i podawaniu długą krawędzią, przy ustawieniach domyślnych z wyłączonym trybem automatycznego wyboru kolorów. Prędość skanowania może się różnić w zależności od dokumentu i ustawień skanowania. 
*10: Wymagany opcjonalny moduł MX-EB20. *11 Wymagany opcjonalny moduł MX-EB19. *12 Tylko w kolorze/skali szarości. *13 Liczba przechowywanych stron zależy od rodzaju dokumentu i ustawień skanowania. *14 Niektóre funkcje 
wymagają specjalnych opcji. *15 System Mac wymaga opcjonalnego modułu MX-PK13. *16 Na podstawie standardowej kartki testowej Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany dłuższą krawędzią) przy standardowej rozdzielczości 
w trybie Super G3, z prędkością 33600 b/s, z kompresją JBIG.

Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. Windows to zarejestrowany znak towarowy firmy Microsoft Corporation. Adobe 
i PostScript 3 to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów i logotypy są znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation.
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MX-M6071/M5071
MX-M4071/M3571/M3071
Cyfrowy system wielofunkcyjny



Najnowsze technologie dla 
twojej firmy
• Podajnik jednoprzebiegowy DSPF na 150 ark. z prędkością skanowania do 220 str./min. 

• Funkcja bezserwerowego wydruku podążającego (do 5 urządzeń)

• Moduł OCR z możliwością zapisu skanowanych dokumentów jako edytowalnych plików Open 
XML (docx, xlsx, pptx) lub przeszukiwalnych plików PDF

• Wydruk plików MS Office bezpośrednio z nośników USB lub z serwisów opartych na chmurze

• Skanowanie wizytówek i ich przekształcanie do formatu kontaktów MS Outlook (vcf)

• Bezpośrednie połączenie z najpopularniejszymi serwisami w chmurze: Google Drive, One Drive 
for Business, SharePoint Online, Box, Dropbox

• Obsługa Adobe® PostScript®3™ w standardzie

• Złącze bezprzewodowe WiFi oraz NFC w standardzie

• Wsparcie pracy z urządzeniami mobilnymi (Sharpdesk Mobile, AirPrint, Google Cloud Print)

• Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych

• Wydruk na grubym papierze o gramaturze do 300 g/m2

• Platforma Sharp OSA umożliwiająca integrację z zewnętrznymi aplikacjami

• Najwyższa jakość wydruku dzięki rozdzielczości do 1200 x 1200 dpi
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Możliwe konfiguracje

Pozostałe opcje

Finiszer  
MX-FN27 N

Finiszer 
broszurujący 
MX-FN29

Finiszer  
MX-FN28

Finiszer  
broszurujący  
MX-FN31

Finiszer  
MX-FN30

Moduł prowadzenia papieru  
MX-RB25 N

Separator prac  
MX-TR20 

Główna taca 
wyjścia 
MX-TU16

Taca wyjścia 
MX-TR19 N

Podajnik banerów 
MX-LT10

Półka 
MX-UT10

Urządzenie główne

Podstawa MX-DE26 N  
z dwiema kasetami 
o pojemności 
550 arkuszy każda

Podstawa MX-DE25 N  
z kasetą 
o pojemności 
550 arkuszy

Podstawa MX-DE27 N  
z trzema kasetami 
o pojemności 
550 arkuszy każda

Kaseta MX-DE29 N 
o pojemności 
550 arkuszy

Podstawa MX-DE28 N  
z kasetami 
o pojemności 550 
i 2100 arkuszy

Podajnik papieru o dużej 
pojemności (A4)  
MX-LC17 N

MX-PN14C
Moduł dziurkacza do finiszera MX-FN27N - 2/4 otwory
MX-PN14D
Moduł dziurkacza do finiszera MX-FN27N - 4 otwory
MX-PN15C
Moduł dziurkacza do finiszerów MX-FN28/FN29 - 2/4 otwory
MX-PN15D
Moduł dziurkacza do finiszerów MX-FN28/FN29 - 4 otwory
MX-PN16C
Moduł dziurkacza do finiszerów MX-FN30/FN31 - 2/4 otwory
MX-PN16D
Moduł dziurkacza do finiszerów MX-FN30/FN31 - 4 otwory

MX-PF10
Umożliwia drukowanie kodów kreskowych
AR-SU1
Oznacza zeskanowane dokumenty
MX-USX1/X5
Sharpdesk - 1/5 licencji
MX-US10/50/A0
Sharpdesk - 10/50/100 licencji
MX-AMX1
Moduł integracji aplikacji
MX-FR64U
Moduł ochrony danych
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Specyfikacja techniczna
Dane ogólne
Szybkość wydruku (strony na  
minutę/kopie na minutę) (Maks.) A4*1 A3 A3W
MX-M6071  60 28 26
MX-M5071  50 24 23
MX-M4071  40 19 18
MX-M3571  35 17 16
MX-M3071  30 15 14
Wyświetlacz panelu sterowania    kolorowy ekran dotykowy LCD 10,1 cala
Format arkuszy (min. – maks.) A6-A3W*2

Gramatura papieru (g/m2)
Kasety uniwersalne  60 - 300
Podajnik ręczny  55 - 300
Pojemność papieru (standardowa  
- maksymalna) Ilość arkuszy 650 - 6 300
Kasety 1 - 5 (oraz podajnik ręczny)
Czas nagrzewania*3 (sekundy)  
MX-M6071 18
MX-M5071 16
MX-M4071/MX-M3571/MX-M3071 14
Pamięć (GB)
Kopiarka/Drukarka (współdzielona)  5
Dysk twardy*4 500
Wymagania dotyczące zasilania Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz
Zużycie energii (kW) (maks.)  1,84 (220 do 240V)
Wymiary (mm) (sz. x gł. x wys.) 616 x 660 x 838
Masa (kg) 72

Kopiarka
Format oryginałów (maks.)  A3

Czas pierwszej kopii*5  
MX-M6071 3,5
MX-M5071 3,7
MX-M4071/MX-M3571/MX-M3071 4,5
Kopiowanie ciągłe (maks.) 9999
Rozdzielczość druku (dpi)
Skanowanie 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Druk  1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600  

(w zależności od trybu kopiowania)
Poziomy gradacji 256
Zakres przeskalowania (%)  25 – 400 (25 – 200 przez podajnik DSPF) ze skokiem 

1%
Predefiniowane skale kopiowania  
(metryczne) 10 skal (5R/5E)

Sieć bezprzewodowa
Zgodność  IEEE802.11n/g/b
Tryb dostępu  tryb infrastruktury, tryb Software AP 
Zabezpieczenia  WEP, WPA/WPA2 mieszany PSK, WPA/WPA2-mieszany 

EAP*6 , WPA2 PSK, WPA2 EAP*6

Skaner sieciowy
Metoda skanowania Skanowanie push (przez panel sterowania)

Skanowanie pull (aplikacja zgodna z TWAIN)
Prędkość skanowania*7  
(obrazy na minutę) (maks.)  Jednostronne  Dwustronne

110 220
Rozdzielczość (dpi, maks.)
Skanowanie push 100, 150, 200, 300, 400, 600
Skanowanie pull   75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, rozdzielczość 50 – 

9600 zgodnie z ustawieniem użytkownika
Formaty plików  TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, kompaktowy 

PDF*8, JPEG*8, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft® 
Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst 
sformatowany (RTF)

Tryby skanowania  Skanowanie do e-mail, na pulpit, na serwer FTP, do 
folderu sieciowego (SMB), do pamięci USB, na dysk 
twardy

Oprogramowanie narzędziowe skanera  Sharpdesk

Przechowywanie dokumentów
Pojemność przechowywania dokumentów*9  Strony  Pliki
Foldery główne i użytkownika  20000  3000
Folder tymczasowy  10000 1000
Przechowywanie zadań*10  Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks
Foldery do przechowywania  Folder tymczasowy, folder główny, folder 

użytkownika (maks. 1000)
Przechowywanie poufnych danych  Ochrona hasłem (dla folderów głównych i 
użytkownika)

Drukarka sieciowa
Rozdzielczość (dpi)   1 200 x 1 200, 600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600
Interfejs  USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne  Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,  

Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 
10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, Linux, Unix

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protokoły wydruku  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie 

e-maili), HTTP, FTP do pobierania plików wydruku, 
IPP, SMB, WSD

Emulacja PDL  emulacja PCL 6, Adobe® PostScript®3TM

Dostępne czcionki  80 czcionek dla PCL, 139 czcionek dla Adobe 
PostScript 3

Faks (wymagany opcjonalny moduł MX-FX15)
Metoda kompresji  MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny  Super G3/G3
Czas przesyłania*11 (sekundy) Poniżej 3
Prędkość modemu (b/s)  33600 - 2400 z automatyczną redukcją prędkości
Rozdzielczość faksu (dpi) 203,2 x 97,8 (standardowa) / 406,4 x 391 (bardzo 
wysoka)
Obsługiwane formaty A3 – A5
Pamięć (GB) 1 (wbudowana)

*1 Podawanie długą krawędzią. *2 Dla formatu A5 można zastosować jedynie podawanie krótką krawędzią. *3 Przy napięciu znamionowym, 23°C (73,4°F). Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *4 Pojemność 
twardego dysku zależy od zakupionego dysku i jego producenta. *5 Podawanie długą krawędzią papieru A4 z pierwszego podajnika przy użyciu szyby, przy wyłączonych trybach automatycznego wyboru kolorów i auto kolor, gdy 
urządzenie wielofunkcyjne jest w trybie pełnej gotowości. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *6 Nie dotyczy trybu Software AP. *7 Na podstawie standardowej kartki testowej A4 firmy Sharp, przy użyciu 
podajnika i podawaniu długą krawędzią, przy ustawieniach domyślnych z wyłączonym trybem automatycznego wyboru kolorów. Prędość skanowania może się różnić w zależności od dokumentu i ustawień skanowania. *8 Tylko 
w kolorze/skali szarości. *8 Tylko w kolorze/skali szarości. *9 Liczba przechowywanych stron zależy od rodzaju dokumentu i ustawień skanowania. *10 Niektóre funkcje wymagają specjalnych opcji. *11 Na podstawie standardowej kartki 
testowej Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany dłuższą krawędzią) przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33600 b/s, z kompresją JBIG. 

Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista to zarejestrowane znaki towarowe 
firmy Microsoft Corporation. Adobe i PostScript 3 to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów 
i logotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation.
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MX-M7570 / MX-M6570 
Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A3



Opisywane urządzenia posiadają podobne parametry 
techniczne, funkcje i budowę do naszych kolorowych urządzeń 
A3, dzięki czemu pozwolą na spójną i łatwą obsługę całego 
parku maszyn.

W takiej sytuacji na scenę wkraczają czarno-białe urządzenia 
wielofunkcyjne A3 MX-M7570 i MX-M6570. Łączą w sobie dużą 
szybkość, możliwość drukowania dużych nakładów oraz zestaw 
zaawansowanych funkcji wykańczania, które pozwalają na 
szybkie i łatwe tworzenie profesjonalnych dokumentów. Oprócz 
tego urządzenia dają ci elastyczność i bezpieczeństwo, których 
potrzebujesz, by zawsze pracować w najwydajniejszy sposób.

Zwiększ swoją produktywność 
dzięki szybkiemu, profesjonalnemu 
drukowaniu i skanowaniu.
Gdy spieszysz się, aby dotrzymać zbliżających się 
terminów, może być trudno zapewnić najwyższą jakość 
wykonywanych zadań.
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Większa szybkość, większa wydajność
Kontroler druku najnowszej generacji pozwala na 
przygotowywanie dokumentów o formatach od A5 do A3W 
z szybkością do 75 (MX-M7570) lub 65 (MX-M6570) stron na 
minutę. Wbudowany dwustronny jednoprzebiegowy podajnik 
dokumentów o pojemności 150 arkuszy automatycznie 
obsługuje dokumenty o różnych formatach z szybkością aż do 
200 oryginałów na minutę.

Urządzenia oferują dużą pojemność 3200 arkuszy, którą można 
powiększyć nawet do imponującej ilości 6700 arkuszy. Funkcja 
nieprzerwanej pracy oznacza, że możesz wymieniać toner bez 
przerywania drukowania/kopiowania, dzięki czemu ograniczasz 
przestoje do minimum.

Urządzenia stanowią doskonały wybór dla działów zajmujących 
się drukiem wysokonakładowym, na przykład w organizacjach 
edukacyjnych czy sektora publicznego.

Niezależnie od tego, czy tworzysz materiały marketingowe, 
wysyłasz zeskanowane raporty do zarządu, czy publikujesz 
najnowsze firmowe wiadomości, urządzenia MX-M7570 i MX-
M6570 pomogą ci szybko i skutecznie stworzyć oraz udostępnić 
informacje w profesjonalnej jakości.

Wszystko, co pozwoli na więcej
Czasami po prostu chcesz szybko skończyć pracę bez 
zbędnego zamieszania.

Wymieniaj toner bez przerywania drukowania i kopiowania.

03



Opcje wykańczania
•  Finiszery z funkcją zszywania 65 lub 100 arkuszy pozwalają na 

przygotowanie estetycznych dokumentów w różnych formatach
•  Finiszer broszurujący oraz trymer pozwalają na tworzenie 

profesjonalnych broszur o gładkich, prostych krawędziach
• Moduł dziurkacza pozwala dziurkować dokumenty
•  Moduł korekcji zawinięć pomaga uniknąć zagięć 

drukowanych dokumentów
•  Inserter pozwala automatycznie dodać dwa rodzaje papieru, 

na przykład kolorowy i/lub z nadrukami, do wykończonych 
dokumentów

•  Funkcje składania: składanie w Z, C, w harmonijkę, składanie 
podwójne i w pół.

Opisywane urządzenia wielofunkcyjne oferują rozdzielczość 
obrazu 1200 x 1200 dpi, zaś automatyczna kontrola tworzenia 
obrazu oraz technologia stabilizacji obrazu zapewniają wysoką 
jakość od pierwszej do ostatniej strony.

Niezależnie od rodzaju drukowanych dokumentów możesz 
także łatwo nadać im prawdziwie profesjonalny charakter dzięki 
szerokiemu wachlarzowi opcji wykańczania.

Nadaj dokumentom 
profesjonalny charakter.
To, że potrzebujesz wyjątkowo szybko przygotować 
dokumenty, nie oznacza, że musisz rezygnować z jakości.
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Twoi pracownicy, zarówno pracujący mobilnie, jak 
i stacjonarnie w biurze, mogą łatwo połączyć się 
z urządzeniem MX-M7570 lub MX-M6570 za pomocą 
funkcji łączności bezprzewodowej. Pozwala im 
to na drukowanie, skanowanie i udostępnianie 
informacji oraz dokumentów w bezpieczny sposób 
korzystając z dowolnego urządzenia, w tym 
smartfonu lub tabletu.

Przechowywanie danych w chmurze 
Drukuj i skanuj, korzystając ze znanych serwisów 
opartych na chmurze, takich jak Google DriveTM, 
Sharepoint®, OneDrive®, Microsoft Online, Box 
i Cloud Portal Office, prosto z panelu sterowania 
urządzenia wielofunkcyjnego, używając funkcji 
Single Sign On.

Cloud Portal Office
Popraw współpracę, przechowując informacje 
w jednym, jasno oznaczonym miejscu, gdzie 
każdy może łatwo znaleźć i otworzyć potrzebne 
mu dokumenty na smartfonie, laptopie, tablecie 
czy tablicy interaktywnej Sharp BIG PAD. Po 
prostu zeskanuj, opatrz indeksem i zapisz 
dokumenty w usłudze Cloud Portal Office, 
a potem powiadom kolegów bezpośrednio 
z urządzenia wielofunkcyjnego.

Urządzenia mobilne
Drukuj z telefonów i tabletów oraz skanuj na te 
urządzenia przez bezprzewodową sieć LAN za 
pomocą Sharpdesk Mobile, dostępnego dla każdej 
aplikacji obsługującej Google Cloud PrintTM* lub 
środowisko wydruku AndroidTM (wtyczka Sharp Print 
Service). Jeśli jesteś wystarczająco blisko, możesz 
również łączyć się z urządzeniem wielofunkcyjnym 
za pomocą usługi Near Field Communication (NFC). 
Możliwe jest również zeskanowanie telefonem kodu 
QR® z panelu urządzenia.

Email
Loguj się na konta GmailTM lub Microsoft Exchange 
i przesyłaj zeskanowane dane bezpośrednio 
z urządzenia wielofunkcyjnego do odbiorców 
zapisanych w książce adresowej.

Możesz też po prostu zapisać pliki Microsoft® 
Office, PDF lub pliki graficzne na nośniku 
USB, a potem podłączyć go bezpośrednio do 
urządzenia wielofunkcyjnego, by je wydrukować.

Twórz i udostępniaj w dowolnym 
miejscu i momencie.
W coraz bardziej mobilnym świecie biznesowym 
potrzebujesz elastycznych sposobów na pracę z dowolnego 
miejsca i w dowolnym czasie.

* Dostępność zależy od kraju/regionu.
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•   unikać zostawiania poufnych dokumentów bez nadzoru, 
co zapewnia funkcja druku podążającego, która pozwala 
drukować na wybranym urządzeniu wielofunkcyjnym w sieci 
w czasie i miejscu, które ci odpowiada.*1;

•   szyfrować i trwale usuwać dane z dysku twardego urządzenia 
wielofunkcyjnego - automatycznie lub na żądanie;

•  aktywować najwyższy poziom zabezpieczeń*2 zgodny ze 
standardem Hard Copy Device Protection Profile (HCD 
PP*3), którego wymagają organizacje rządowe, wojskowe 
i prawnicze.

Opisane urządzenia pomogą twojej firmie zrealizować cele 
w zakresie bezpiecznego udostępniania informacji i zgodności 
z wszystkimi właściwymi przepisami w zakresie ochrony danych, 
takimi jak RODO.

Do kwestii bezpieczeństwa Sharp podchodzi naprawdę 
poważnie. Tak jak wszystkie nasze urządzenia drukujące, modele 
MX-M7570 i MX-M6570 posiadają wydajne zabezpieczenia, które 
chronią zarówno twoje dokumenty, jak i same urządzenia. 
Przede wszystkim zapewniają one narzędzia, których 
potrzebujesz, by:

•  kontrolować dostęp do urządzenia wielofunkcyjnego 
za pomocą haseł, identyfikacji użytkownika i niezwykle 
bezpiecznych loginów;

•  chronić komunikację mailową za pomocą protokołu S/MIME, 
który pozwala na szyfrowanie i cyfrowe podpisywanie maili;

Większe bezpieczeństwo danych.
Od pozostawionych bez opieki dokumentów papierowych po 
nieupoważniony dostęp do ważnych zasobów: utrzymanie 
bezpieczeństwa danych stanowi prawdziwe wyzwanie.

*1 Dla maksymalnie pięciu urządzeń podłączonych do sieci. 

*2 Po włączeniu niektóre funkcje mogą być niedostępne.

*3 HCD PP wersja 1.0 - bez certyfikatu Common Criteria
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Właśnie dlatego nasze urządzenia wielofunkcyjne są 
zaprojektowane tak, by ułatwiały życie i zwiększały 
produktywność. Jest to możliwe dzięki przyjaznym 
użytkownikowi funkcjom oraz intuicyjnej obsłudze.

Jeszcze zanim zaczniesz pracę, urządzenia pozwolą ci 
oszczędzić czas, wyczuwając, że się zbliżasz. Wybudzą się wtedy 
automatycznie, umożliwiając ci operacje na panelu. Możesz również 
przechylać duży, kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 
10,1 cala i przyspieszać wykonywanie zadań dzięki intuicyjnemu 
interfejsowi graficznemu oraz trybom Easy Copy i Easy Scan. 
Ekran główny mozna także spersonalizować, umieszczając na nim 
najczęściej używane funkcje. Tak jak na urządzeniach mobilnych 
możesz zwiększać i zmniejszać ikony menu, a także przeciągać je 
i upuszczać, by tworzyć pomocne skróty. 

Usprawniliśmy i uprościliśmy również skanowanie:

•  Zaawansowany podgląd pozwala na sprawdzenie i edytowanie 
zeskanowanych dokumentów na panelu urządzenia, dzięki 
czemu nie musisz wykonywać pilnych poprawek na komputerze.

•  Tryb Auto Kolor dopasowuje kolory oryginału do 
odpowiednich odcieni skali szarości.

•  Funkcja Multicrop pozwala podzielić skanowane dokumenty 
na osobne pliki.

•  Funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR) 
eliminuje potrzebę przepisywania dokumentów papierowych. 
Pozwala za to na skanowanie ich w różnych formatach, w tym 
przeszukiwalnym formacie PDF i edytowalnych formatach 
aplikacji Microsoft® Office (Word, PowerPoint i Excel). 
Emulacja PCL6 oraz Genuine Adobe® PostScript® 3TM są 
wyposażeniem standardowym.

•  Funkcja skanowania do URL generuje link do 
zeskanowanych plików o dużej wielkości, by można je było 
łatwo pobrać za pomocą linku przesłanego w mailu.

Pomoc dostępna, gdy jej potrzebujesz
W razie jakichkolwiek wątpliwości menu szybkiej pomocy 
poprowadzi cię przez właściwe czynności. Możesz również 
połączyć się z urządzenia wielofunkcyjnego z internetem dzięki 
funkcji przeglądania stron.

Jeśli zaś chodzi o punkt widzenia działu IT, konfiguracja, 
integracja i obsługa urządzeń wielofunkcyjnych w firmie będzie 
bezproblemowa i łatwa dzięki wbudowanym narzędziom 
administracyjnym, które pozwolą ci oszczędzić czas i pieniądze.

Upraszczamy to, co skomplikowane.

Konieczność korzystania ze skomplikowanych instrukcji, 
zamiast po prostu drukować lub skanować, może być 
frustrująca.

Pochyl ekran, by ustawić go pod wygodnym 
kątem.

Spersonalizuj okno początkowe funkcjami, 
których używasz najczęściej.

Konwertuj skanowane dokumenty do 
edytowalnych plików.
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Oszczędzaj każdego dnia
Co więcej, urządzenia pomagają utrzymać niskie koszty 
eksploatacji. Wyróżniają się niskim typowym poborem energii 
(TEC) oraz pozwalają ustawiać harmonogram automatycznego 
włączania i wyłączania. Niska temperatura utrwalania tonera 
zmniejsza zużycie energii, a system szybkiego nagrzewania 
maksymalnie skraca czas rozgrzewania urządzenia. Z kolei 
rekomendacja eko* to parametr, który przypomina o używanu 
maszyny w w sposób najbardziej przyjazny dla środowiska oraz 
wyłącza wszystkie funkcje, które nie muszą działać w tym samym 
czasie.

W firmie Sharp rozumiemy, że każda minuta pzestoju to minuta 
straconych możliwości. Dlatego pomimo atrakcyjnej ceny 
modele MX-M7570 i MX-M6570 mają wysokiej jakości wytrzymałą 
konstrukcję, która z łatwością spełni surowe wymagania ciężko 
pracujących organizacji.

Urządzenia zaprojektowano tak, by nie wymagały 
skomplikowanej konserwacji, a w konsekwencji minimalizowały 
ryzyko przestojów. Wskaźniki statusu LED można zobaczyć 
z dystansu - szybko poinformują cię, że wystąpił problem 
wymagający interwencji. Wszystkie obszary poddawane typowej 
konserwacji znajdują się z przodu urządzenia, co usprawnia 
usunięcie zacięcia papieru czy wymianę tonera.

Gwarancja wydajności 
i niezawodności
Niewiele wynika z posiadania nowoczesnych narzędzi 
biurowych, jeśli są zawodne.

* Dla wydruku dokumentów przechowywanych na twardym dysku i wydruku bezpośredniego (FTP/

SMB/USB)
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Optimised Software Solutions.
Nasza kompleksowa oferta rozwiązań stworzonych, by 
umożliwić zmniejszenie kosztów w kluczowych obszarach, 
zwiększenie wydajności i poprawę bezpieczeństwa.

Rozwiązania z pakietu 
Optimised Printing 
Solutions
  
pomagają 
monitorować 
zadania drukowania 
i kopiowania, abyś 
mógł kontrolować 
dostęp do urządzenia, 
kontrolować i 
ograniczać koszty 
oraz optymalnie 
wykorzystywać zasoby. 

Rozwiązania z pakietu 
Scanning Solutions
  
pomagają oszczędzać 
czas i unikać 
błędów, dzięki 
zautomatyzowanym, 
prostym procesom 
archiwizowania 
i udostępniania 
dokumentów, bez 
względu na ich formaty

Rozwiązania z pakietu 
Optimised Mobile 
Solutions 
 
umożliwiają elastyczną 
komunikację między 
pracownikami 
z wykorzystaniem 
tabletów, telefonów 
i laptopów.

Rozwiązania z pakietu 
Optimised Workflow 
Solutions

pomagają szybko 
i wygodnie wykonywać 
typowe zadania, 
zwiększając wydajność 
pracy. 

Rozwiązania z pakietu 
Optimised Managing 
Solutions

pomagają zarządzać 
urządzeniami 
wielofunkcyjnymi oraz 
zmniejszają koszty 
eksploatacji.
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Konfiguracja

10. MX-FN34 
Finiszer 
(zszywanie do 
65 arkuszy† 2)

11. MX-FN35 
Finiszer 
broszurujący 
do (zszywanie 
65 arkuszy† 2)

14. MX-FD10 
Moduł 
składający

12. MX-RB27 
Moduł korekcji 
zawinięć

8. MX-FN33
Finiszer

7. MX-RB24
Moduł transportu

9. Moduł transportu
MX-RB26

1. MX-KB19
Klawiatura

5. MX-TR21
Taca wyjścia

2. Podajnik papieru 
banerowego
MX-LT10

3. MX-LC18
Kaseta o dużej 
pojemności (A4) 

4. MX-LC1
Kaseta o dużej 
pojemności (A3)

6. Moduł transportu†1 
MX-TU15

13. MX-CF11
Inserter

15. MX-RB13 
Moduł przekazujący

16. MX-FN21 
Finiszer 
(zszywanie do 
100 arkuszy† 2)

17. MX-FN22 
Finiszer 
broszurujący 
(zszywanie do 
100 arkuszy† 2)

Urządzenie 
główne

Urządzenie główne

1. MX-KB19 Klawiatura

2. MX-LT10 Podajnik papieru banerowego
Zalecane w przypadku druku banerów.

3. MX-LC18 Kaseta o dużej pojemności (A4)
A4 - B5, 3500 arkuszy* (60 - 220 g/m2)

4. MX-LC19 Kaseta o dużej pojemności (A3)
A3 - B5, 3000 arkuszy* (60 - 220 g/m2)

Wykańczanie

5. MX-TR21 Taca wyjścia
6. MX-TU15 Główna taca wyjścia 
7. MX-RB24 Moduł transportu
(dla MX-FN33)

8. MX-FN33 Finiszer
A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), A3W - A5R (bez sortowania z przesunięciem) 

Taca sortująca (górna): 500 arkuszy* 

Zszywanie do 50 akruszy* (z przodu, z tyłu albo 2-pozycyjne)

9. MX-RB26 Moduł transportu
(dla MX-FN34, MX-FN35, MX-FN21 i MX-FN22)

MX-PN16C/D Moduł dziurkacza
(dla MX-FN34 & MX-FN35) 

C: 2/4 otwory, D: 4 otwory szeroko rozstawione

10. MX-FN34 Finiszer
(poj. 3000 ark., zszywanie do 65 ark.) 

A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), A3W - A5R (bez sortowania z przesunięciem) 

Zszywanie - maks. 65 ark.*, z przodu, z tyłu lub 2-pozycyjne)

Zszywanie ręczne - 1-pozycyjne z tyłu (równoległe), 45 ark. (64 g/m2), 40 ark. (80 g/m2)

Zszywanie bezzszywkowe - 1-pozycyjne z tyłu (ukośnie) A3-B5, maks. 5 ark. (64 g/m2),

4 ark. (80 g/m2)

11. MX-FN35 Finiszer broszurujący

(poj. 3000 ark., zszywanie do 65 ark.)  
A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), A3W - A5R (bez sortowania z przesunięciem) 

Zszywanie - maks. 65 ark.*, z przodu, z tyłu lub 2-pozycyjne)

Zszywanie ręczne - 1-pozycyjne z tyłu (równoległe), 45 ark. (64 g/m2), 40 ark. (80 g/m2) 

Zszywanie bezzszywkowe - 1-pozycyjne z tyłu (ukośnie) A3-B5, maks. 5 ark. (64 g/m2), 

4 ark. (80 g/m2)

Taca odbiorcza broszur: 10 broszur (11- 20 arkuszy), 20 broszur (6-10 arkuszy), 25 broszur (1-5 arkuszy). 

Maks. 20 arkuszy na broszurę.

12. MX-RB27 Moduł korekcji zawinięć
Niweluje falowanie papieru dzięki mechanicznemu naciskowi.

13. MX-CF11 Inserter
(200 arkuszy x 2 tace) 

Wymagany moduł MX-FD10 lub MX-RB13

A3W - A5R, 200 arkuszy każdy.

OPCJE

†1 Wymagane do najprostszej konfiguracji.
†2 Maksymalna pojemność zszywania odnosi się do papieru A4 o gramaturze 80g/m2.
* A4 lub mniejszy, 80 g/m2.
Niektóre funkcje mogą być niedostępne w pewnych regionach.
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14. MX-FD10 Moduł składający
Wymagany, jeśli jest zainstalowany moduł MX-CF11, a MX-RB13 nie jest wymagany.

Dostępne opcje składania: Z, C, harmonijka, podwójne, w pół. 

15. MX-RB13 Moduł przekazujący 
Wymagany, jeśli zainstalowano MX-CF11, a MX-FD10 nie jest wymagany.

16. MX-FN21 Finiszer (poj. 4000 ark., zszywanie do 100 ark.) 

A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), A3W - A5R (bez sortowania z przesunięciem) 

Taca górna: 1500 arkuszy* 

Taca środkowa: 250 arkuszy* 

Taca dolna: 2500 arkuszy* 

Zszywanie do 100-arkuszy*(zszywanie z przodu, z tyłu lub 2-pozycyjne)

17. MX-FN22Finiszer broszurujący
(poj. 4000 ark., zszywanie do 100 ark.) 

A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), A3W - A5R (bez sortowania z przesunięciem) 

Taca górna: 1500 arkuszy* 

Taca środkowa: 250 arkuszy* 

Taca dolna: 2500 arkuszy* 

Zszywanie do 100-arkuszy*(zszywanie z przodu, z tyłu lub 2-pozycyjne)  

Taca odbiorcza broszur: 5 broszur (16-20 arkuszy), 10 broszur (11-15 arkuszy), 

15 broszur (6-10 arkuszy),25 broszur (1-5 arkuszy). Maks. 20 arkuszy na broszurę.

MX-TM10 Trymer
(dla MX-FN22)aż do 20 mm szerokości obcinania, 1500 arkuszy*

MX-PN13C/D Moduł dziurkacza
(dla MX-FN21 & MX-FN22) 

C: 2/4 otwory, D: 4 otwory szeroko rozstawione

Faks

MX-FWX1 Moduł faksu internetowego 
MX-FX15 Moduł faksu 
Moduł faksu Super G3.

Drukowanie
Moduł czcionek kodu kreskowego MX-PF10 
Umożliwia drukowanie kodów kreskowych.

Skanowanie
Moduł stemplujący AR-SU1 
Oznacza dokumenty podczas skanowania, ułatwiając ich sprawdzenie.

Licencje Sharpdesk

MX-USX1/X5/10/50/A0
Moduł 1/5/10/50/100 licencji

Platforma Sharp OSA®

Moduł integracji aplikacji MX-AMX1

Bezpieczeństwo

MX-FR60U Moduł ochrony danych
Wersja komercyjna

OPCJE

772 mm

1,276 mm

2,853 mm*
663 mm

Shown with optional equipment.

* 2,978 mm when finisher tray is extended.

* A4 lub mniejszy, 80 g/m2.
Niektóre funkcje mogą być niedostępne w pewnych regionach.

* 2978 mm, gdy taca finiszera jest wysunięta.

Konfiguracja z opcjonalnymi akcesoriami.

11



Specyfikacja techniczna
Dane ogólne
Szybkość wydruku (strony /kopie na minutę) (Maks.) A4*1 A3 A3W
MX-M7570  75 37 34
MX-M6570  65 34 31

Panel sterowania    kolorowy ekran dotykowy LCD 10,1 cala
Format papieru (min. - maks.) 
Kasety 1 i 2 A4
Kaseta 3  B5R - A3
Kaseta 4  A5R*2 - A3
Podajnik boczny A5R*2 - A3W

Gramatura papieru(g/m2)
Kaseta 1 i 2 60 - 105
Kaseta 3 i 4 60 - 220
Podajnik ręczny  55 - 300

Pojemność papieru (standardowa - maksymalna)
Ilość arkuszy 3 200 - 6 700
Kasety   4 - 5 (oraz podajnik ręczny)

Czas nagrzewania*3 (sekundy)  27*4

Pamięć (GB)
Kopiarka/Drukarka (współdzielona)  5
Dysk twardy*5 500

Wymagania dotyczące zasilania Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii (kW) (maks.)  1,84 (220 do 240V)

Wymiary (mm) (sz. x gł. x wys.) 663 x 772 x 1 218

Masa (kg) 164
 
Kopiarka
Format oryginału (maks.)  A3

Czas wydruku pierwszej kopii*6 (sekundy) 
MX-M7570  3,5
MX-M6570  3,9

Kopiowanie ciągłe (maks.) 9999

Rozdzielczość druku (dpi)
Skanowanie 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300*7

Drukowanie  1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (interpolowana) x 600*8  
(w zależności od trybu kopiowania)

Poziomy gradacji  256

Zakres przeskalowania (%)  25 – 400 (25 – 200 przez podajnik DSPF) ze skokiem 1%

Predefiniowane skale kopiowania (metryczne) 10 skal (5R/5E)
 
Sieć bezprzewodowa
Spełniane standardy IEEE802.11n/g/b

Tryb dostępu  tryb infrastruktury, tryb Software AP 

Zabezpieczenia  WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*9, WPA2 Personal, 
WPA2 Enterprise*9

Skaner sieciowy
Metoda skanowania Skanowanie push (przez panel sterowania)
  Skanowanie pull (aplikacja zgodna z TWAIN)

Prędkość skanowania*10 (obrazy na minutę) (maks.)  Jednostronne  Dwustronne
  100 200

Rozdzielczość (dpi, maks.)
Skanowanie push 100, 150, 200, 300, 400, 600
Skanowanie pull   75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, rozdzielczość 50 – 9600 

zgodnie z ustawieniem użytkownika*11

Formaty plików  TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, 
kompaktowy PDF*12, JPEG*12, XPS, przeszukiwalny 
PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy 
(TXT), tekst sformatowany (RTF)

Tryby skanowania  Skanowanie do e-mail, na pulpit, na serwer FTP, do 
folderu sieciowego (SMB), do pamięci USB, na dysk 
twardy

Oprogramowanie narzędziowe skanera  Sharpdesk 

Przechowywanie dokumentów
Pojemność przechowywania dokumentów*13  Strony  Pliki
Foldery główne i użytkownika  20000  3000
Folder tymczasowy  10000 1000

Przechowywanie zadań*14   Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks

Foldery do przechowywania  Folder tymczasowy, folder główny, folder użytkownika 
(maks. 1000)

Przechowywanie poufnych danych  Ochrona hasłem (dla foldera głównego i użytkownika) 

Drukarka sieciowa
Rozdzielczość (dpi)   1 200 x 1 200, 600 x 600, 9600 (interpolowana) x 600

Interfejs   USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Obsługiwane systemy operacyjne  Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 
Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 
10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4, IPv6)

Protokoły wydruku  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili), 
HTTP, FTP do pobierania plików wydruku, IPP, SMB, 
WSD

Emulacja   Emulacja PCL 6, Adobe® PostScript®3TM

Dostępne czcionki  80 czcionek dla PCL, 139 czcionek dla Adobe 
PostScript 3 

Faks (wymagany opcjonalny moduł MX-FX15)
Metoda kompresji  MH/MR/MMR/JBIG

Protokół komunikacyjny  Super G3/G3

Czas przesyłania*15 (sekundy) Poniżej 3

Prędkość modemu (b/s)  33600 - 2400 z automatyczną redukcją prędkości

Rozdzielczość faksu (dpi) 203,2 x 97,8 (standardowa) / 406,4 x 391 (bardzo wysoka)

Obsługiwane formaty A3 – A5

Pamięć (GB) 1 (wbudowana)

Poziomy gradacji  256

*1 Podawanie długą krawędzią. *2 Dla formatu A5 można zastosować jedynie podawanie krótką krawędzią. *3 Przy napięciu znamionowym, 23°C (73.4°F). Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy.  *4 Przy 
uruchamianiu urządzenia za pomocą przycisku włączającego; 43 sekundy przy uruchamianiu za pomocą głównego włącznika. *5 Pojemność twardego dysku zależy od zakupionego dysku i jego producenta. *6 Podawanie dłuższą 
krawędzią z pierwszej szuflady papieru, kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu. *7 Funkcja dostępna tylko przy używaniu DSPF. 
*8 Rozdzielczości wyższe niż 600 dpi są interpolowane. *9 Nie dotyczy trybu Software AP. *10 Na podstawie standardowej kartki testowej A4 firmy Sharp, przy użyciu podajnika i podawaniu długą krawędzią, przy ustawieniach 
domyślnych. Prędość skanowania może się różnić w zależności od dokumentu i ustawień skanowania. *11 Rozdzielczość może się różnić w zależności od rozmiaru skanowanego obszaru. *12 Tylko w kolorze/skali szarości. *13 Liczba 
przechowywanych stron zależy od rodzaju dokumentu i ustawień skanowania. *14 Niektóre funkcje wymagają specjalnych opcji. *15 Na podstawie standardowej kartki testowej Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany dłuższą 
krawędzią) przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33600 b/s, z kompresją JBIG.

Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista to zarejestrowane znaki towarowe 
firmy Microsoft Corporation. Adobe i PostScript 3 to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów 
i ogotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation lipiec 2018. Nr ref.: MX-M7570/MX-M6570, zadanie: 19206. Wszystkie znaki towarowe wymieniono. E&OE.
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