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Jednoducho inteligentnejšie
a bezpečnejšie.
Jednoducho a bezpečne vytvárajte, zdieľajte a získavajte obchodné
informácie – nech ste kdekoľvek a bez ohľadu na akékoľvek potreby.
Rozšírený rad farebných a čiernobielych multifunkčných
tlačiarní (MFP) formátu A4 a tlačiarní pre pracovné skupiny
Sharp ponúka intuitívne jednoduché použitie, inteligentnú
konektivitu a jednoduchú mobilitu. Pracujú ako spoľahlivé,
vysokorýchlostné, vysokokvalitné a bezpečné informačné
centrum, ktoré môže rásť s vaším podnikom.
Všetky modely sú navrhnuté tak, aby vám uľahčili život,
a sú vybavené rozšíreným balíkom funkcií a inteligentnou
funkcionalitou, okrem iného dotykovými obrazovkami a cenami
ovenčeným jednoduchým používateľským rozhraním*. Ušetríte
tak čas a úsilie pri plnení úloh a pracujete s vyššou flexibilitou aj
produktivitou.

Navyše môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek získavať aj zdieľať
dokumenty, lebo sa vaše MFP a tlačiarne jednoducho integrujú
s existujúcimi sieťovými aplikáciami a verejnými cloudovými
službami vrátane Box a Dropbox. Vaše cenné informácie sú
vždy dokonale chránené zabezpečením na vojenskej úrovni,
ktoré zaisťuje splnenie najnovších predpisov v oblasti riadenia
a zabezpečenia dát, ako je Všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov (GDPR).
Viacero vysoko efektívnych funkcií vám taktiež pomôže znížiť
prevádzkové náklady a chrániť životné prostredie. Napríklad
šetriť papier a toner pomocou obojstrannej tlače. Automatické
konfigurovateľné nastavenia zaisťujú, že sa zariadenie spustí
iba vo zvolenom čase. Toner s nízkym bodom topenia znižuje
spotrebu energie pri každom kopírovaní alebo tlači. A môžete si
zvoliť ekologicky najšetrnejšie nastavenie – ako je EcoScan, ktorý
zamedzuje spúšťaniu zbytočných funkcií na pozadí.
*1 Nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach, podrobnosti sú uvedené v technickej
špecifikácii konkrétnych modelov.
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Uchovávajte svoje dáta v bezpečí.
Aby vaše citlivé informácie boli vždy v bezpečí, sú všetky
naše MFP a tlačiarne štandardne vybavené najprísnejšou
ochranou.
Proaktívna kontrola prístupu

Výkonné šifrovanie

Na ochranu pred akýmkoľvek neoprávneným použitím tieto
MFP automaticky monitorujú pokusy o prístup a umožňujú
ho výhradne aplikáciám a operačnému firmvéru, ktoré sú na
schválenom zozname dôveryhodných aplikácií. Akékoľvek iné
externé aplikácie sú okamžite zablokované, zaprotokolované
a ohlásené. Digitálne podpisy aktualizácií firmvéru pomáhajú
držať hakerov na uzde.

Všetky dáta tlačových úloh, ktoré sú dočasne uložené na
pevnom disku zariadenia*, sú automaticky šifrované a potom
odstránené, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.

Automatické overovanie
Informácie zdieľané s inou MFP/tlačiarňou alebo aplikáciou
či e-mailovým systémom môžu byť napadnuté alebo
narušené. Tieto zariadenia tak poskytujú rovnako vysokú
úroveň zabezpečenia, ktorú používajú vládne organizácie.
Ich overenie SSL certifikátom automaticky kontroluje, či je
všetka komunikácia serverov tretích strán s vaším zariadením
bezpečná, a zabraňuje všetkým pokusom o neoprávnený alebo
škodlivý prístup k vašim informáciám.

Bezpečnejšia e-mailová komunikácia
Všetky dokumenty prenášané priamo z MFP/tlačiarne sú
šifrované pomocou štandardu S/MIME. Ten zaisťuje, že ich nie je
možné v priebehu prenosu napadnúť a ich autenticita je ďalej
overená pomocou elektronického podpisu.

Overovanie používateľov
Používateľov vašich zariadení je možné overovať využitím
celého radu metód, okrem iného pomocou čítačky kariet, PINov alebo hesiel podľa požiadaviek vami uprednostňovaného
bezpečnostného protokolu. Po overení používateľov je
pripojenie k vašej sieti úplne bezpečné.

Uvoľňovanie tlače bez servera
Vybrané MFP/tlačiarne sú štandardne dodávané s technológiou
uvoľňovania tlače bez servera. S touto funkciou môžu IT
administrátori určiť primárne zariadenie, ktoré slúži ako
tlačový server a umožňuje používateľom bezpečne vytlačiť
úlohu a uvoľniť ju na ktoromkoľvek z pätice podporovaných
MFP/tlačiarní v sieti. Používatelia môžu jednoducho prejsť
k najvhodnejšiemu zariadeniu a rýchlo uvoľniť svoje tlačové
úlohy.

Vždy v strehu
V prípade zlyhania aktualizácie alebo zlovoľného útoku môže
dôjsť k poškodeniu systému, ktorý sa nachádza v srdci vášho
MFP/tlačiarne. Naše MFP sú však vybavené inovatívnym
systémom automatického liečenia*. Dôjde k vytvoreniu
hlavnej kópie nastavenia zariadenia, ktorú je možné použiť na
jeho bezpečnú obnovu v prípade akéhokoľvek problému. To
zabraňuje narušeniu chodu vášho podniku a zaisťuje robustnú
ochranu jeho cenných informácií a duševného vlastníctva.
*1 Nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach, podrobnosti sú uvedené v technickej
špecifikácii konkrétnych modelov.
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Nepracujte viac, pracujte
rozumnejšie.
Jednoducho urobte viac práce za kratší čas vďaka
jednoduchému použitiu, funkciám zvyšujúcim výkon a radu
funkcií šetriacich čas.
Jednoduchšie vďaka dotyku

Dokonalý finiš

Naše zariadenia sú vybavené LCD dotykovým panelom
s oceňovaným používateľským rozhraním Sharp*, ktoré prináša
intuitívny displej a jednoduchý prístup k bežne používaným
funkciám. Prípadne si ho môžete prispôsobiť presunutím
požadovaných ikon z ponuky tak, aby vyhovoval vašim potrebám.

Dajte svojim dokumentom skutočne profesionálny vzhľad
s našou ponukou dokončovacích a náhľadových funkcií.
Pri využití hlavného aj pomocného zásobníka môžete flexibilne
pracovať s celým radom médií vrátane papierov vysokej
gramáže, malých médií a obálok. Môžete si vybrať medzi
kompaktným in-line zošívacím finišérom alebo profesionálnym
finišérom s viacpolohovým zošívaním a dierovaním.
Ak vykonávate priamu tlač súborov Microsoft® Office (docx, xlsx,
pptx), funkcia ukážky* umožňuje taktiež kontrolu výstupnej
kvality každého dokumentu ešte pred skutočnou tlačou.
*1 Nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach, podrobnosti sú uvedené v technickej
špecifikácii konkrétnych modelov.

Cenami ovenčené používateľské rozhranie Sharp –
navrhnuté pre jednoduchší život
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Flexibilita ako štandard

Jednoduché ukladanie dokumentov

S rýchlosťami v rozmedzí od 30 do 66 str./min. a schopnosťou
pracovať s gramážami až do 300 gsm, aj vďaka celému radu
možností podávania papiera či dokončovacích úprav, vždy
nájdete MFP alebo tlačiareň vyhovujúcu svojim požiadavkám.

Miesto nutnosti prepisovať dokumenty, ktoré máte iba ako
fyzické výtlačky, môžete použiť funkciu optického rozpoznávania
znakov (OCR)* na ich skenovanie a ukladanie do najrôznejších
formátov, okrem iného plne prehľadávateľných PDF
a upraviteľných súborov Microsoft® Office.

Okrem toho aplikačný portál Sharp umožňuje administrátorom
priamo z dotykovej obrazovky zariadenia jednoducho pridávať
nové aplikácie a aktualizovať tie súčasné. Tieto modely sú
vybavené taktiež rozšírenými funkciami pre produktivitu, ako je
schopnosť podávať rôzne typy obálok zo štandardného alebo
pomocného zásobníka papiera.

Rýchla tlač a skenovanie
Čo môže byť jednoduchšie než prísť k zariadeniu a vytlačiť si
čokoľvek potrebujete bez nutnosti prihlasovať sa do svojho
PC? Jednoducho vložíte USB pamäťový disk do MFP/tlačiarne
a okamžite získavate prístup k tlači obrázkov a súborov Microsoft
Office. Taktiež môžete dokumenty na USB disk priamo skenovať
a ukladať.

Trvale vysoká kvalita
Naše MFP a tlačiarne sú schopné produkovať dokumenty
v tlačovom rozlíšení až 1200 × 1200dpi, s presnými farbami
a jemnou definíciou textu.
Pomocou jazyka Adobe PostScript 3™*je zaistená presná
reprodukcia textu aj grafiky dokumentov z akejkoľvek aplikácie
a snímač hustoty obrazu udržuje jeho konzistentnú kvalitu
od prvej až po poslednú stranu. Naše farebné zariadenia
taktiež využívajú technológiu PANTONE®* na zaistenie presnej
reprodukcia farieb. Môžete tak interne vytvárať dokumenty
s profesionálnym vzhľadom bez potreby vysokých príplatkov.
A pri skenovaní funkcia automatického nastavenia* samočinne
optimalizuje rozlíšenie, veľkosť strany a jej orientáciu.
*1 Nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach, podrobnosti sú uvedené v technickej
špecifikácii konkrétnych modelov.
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Nadviažte ľahko spojenie.
Bezproblémová konektivita znamená, že môžete tlačiť,
kopírovať, skenovať a zdieľať potrebné informácie rýchlo
a efektívne, nech už pracujete kdekoľvek.
Pre ešte vyššiu flexibilitu je možné bez nutnosti nastavovať
bezdrôtovú LAN priamo k zariadeniu pripojiť akýkoľvek laptop,
tablet alebo telefón s Wi-Fi pripojením. To vám umožňuje tlačiť
z oveľa širšieho radu zariadení a robiť tak v ďaleko väčšom
okruhu podnikového prostredia.

Vyrobené pre mobilitu
Budete milovať, aká rýchla a bezproblémová je mobilná tlač.
K MFP sa môžete prihlásiť jednoduchým pridržaním zariadenia
pri čítačke kariet NFC (Near Field Communication)*1*2 alebo
naskenovaním QR kódu*1*3 zariadenia. V každom prípade sa už
zariadenie postará o všetko potrebné.

A všetci používatelia môžu používať rovnakú MFP/tlačiareň
dokonca aj vtedy, keď prevádzkujete na rovnakom pracovisku
samostatné siete s odlišným nastavením zabezpečenia alebo
použitia. Zariadenia podporujúce duálnu LAN*1 je možné
pripojiť k dvom odlišným sieťam, z ktorých jedna môže byť
bezdrôtová.

Následne môžete cez bezdrôtovú sieť tlačiť a skenovať z/
do mobilov či tabletov pomocou tlačovej aplikácie alebo
ktorejkoľvek aplikácie, ktorá podporuje Google Cloud PrintTM, Air
Print, alebo akéhokoľvek zariadenia Android s pluginom Sharp
Print Service.

Jednoducho len jedno prihlásenie

Jednoduchšia správa

Nie je potrebné si pamätať ďalšie mená používateľa a heslá.
Miesto toho môžete získať rýchly prístup k verejným cloudovým
službám pomocou funkcie Single Sign On (SSO). Tá vám
umožňuje bezpečne tlačiť a ukladať informácie pomocou
služieb Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint®
Online, Box a Dropbox pomocou jediného prihlásenia.
K dispozícii je taktiež Gmail konektor pre skenovanie do e-mailu
a Exchange Online (MS 365 email)*1.

Vďaka platforme Sharp OSA® (Open Systems Architecture) je tlač
alebo príjem informácií priamo z vašich podnikových systémov
a cloudových aplikácií oveľa jednoduchší. A portál centra
aplikácií*1 zvyšuje adaptabilitu MFP tým, že zaisťuje softvérové
aktualizácie a aplikácie na pripojenie ku cloudu, ktoré umožňujú
pružnú aktualizáciu.
Nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach, podrobnosti sú uvedené v technickej
špecifikácii konkrétnych modelov.
*2 Pre zariadenia Android.
*3 Pre zariadenia so systémom iOS aj Android.
*1
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Transformujeme spôsob vašej
práce.
Náš rad farebných a čiernobielych MFP a tlačiarní formátu
A4 je navrhnutý na zlepšenie produktivity a efektivity
podnikov všetkých veľkostí.
S veľkosťou od stolového po samostatne stojace varianty pre pracovné skupiny je naša ucelená ponuka modelov schopná uspokojiť potreby
v podstate akéhokoľvek podniku a vyhovieť akémukoľvek rozpočtu:
Základné podnikové zariadenia:

Kompaktné a dostupné MFP a tlačiarne s celým radom pokročilých funkcií pre vyššiu
výkonnosť a zabezpečenie.
Podnikové zariadenia pre pracovné skupiny: Škálovateľné MFP a tlačiarne ponúkajúce funkcionalitu a flexibilitu pre maximalizáciu
efektivity a produktivity.
Profesionálne podnikové zariadenia:
Rýchle, spoľahlivé a výkonné MFP a tlačiarne s bohatou ponukou funkcií a jednoduchým
použitím aj prístupom kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Stručný prehľad základných vlastností
Pomocou intuitívnych ikon jednotlivých funkcií jednoducho zistite, ktoré modely najlepšie vyhovujú práve vašim
požiadavkám:
Farebná
tlač

Čiernobiela tlač
tlač

Počet strán
za minútu

Rozlíšenie
tlače (DPI –
body na palec)

Kapacita
papiera (max.
počet hárkov)

Kapacita
pamäte

kopírovanie

skenovanie

Sharp Open Systems Architecture

Dostupnosť Apple AirPrint

Kapacita
pevného
disku

Veľkosť
dotykového LCD
displeja

Rýchlosť
skenovania
(max. počet
snímok za
minútu)

Pripojenie
k bezdrôtovej
LAN

fax
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Základné podnikové zariadenia.
Tieto kompaktné MFP a tlačiarne ponúkajú všetku rýchlosť a efektivitu, ktorú očakávate od väčšieho zariadenia, ale sú dostatočne
malé na použitie všade tam, kde to potrebujete. Okrem modernej konštrukcie a priestorovo efektívnej modulárnej konfigurácie sme
zahrnuli taktiež robustné bezpečnostné funkcie, ktoré udržujú vaše dokumenty a zariadenia v bezpečí. Tieto zariadenia sa hodia
na tvorbu čiernobielych aj farebných dokumentov do akéhokoľvek pracovného prostredia, či už ako stolové, alebo ako samostatne
stojace zariadenia.

MX-C357F

MX-B450W/MX-B350W/MX-B450P/MX-B350P

Farebný dotykový displej, ktorý je možné sklopiť, aby sa dal
ľahšie čítať, a intuitívne používateľské rozhranie zaisťujú
zjednodušenie všetkých aspektov, od každodenných funkcií
po tie najzložitejšie procesy. Naskenované dokumenty môžete
odosielať do cloudového úložiska podľa svojho výberu, aby ste
si ich kedykoľvek mohli opäť načítať. Robustné bezpečnostné
funkcie navyše zaisťujú trvalú ochranu dát v súlade s najnovšími
predpismi.

So štandardne zabudovanou konektivitou môžete objaviť
cestu k úplne novému spôsobu práce, plniť úlohy rýchlejšie,
a pritom vynaložiť menej úsilia. Tieto čiernobiele MFP a tlačiarne
vám poskytujú flexibilitu pracovať na mobilných telefónoch
a tabletoch aj stolových počítačoch a laptopoch, a umiestniť tak
svoje zariadenie na to najpríhodnejšie miesto.

Táto farebná MFP, vybavená ethernetom, USB a mobilným
alebo bezdrôtovým pripojením, sa bude dokonale hodiť do
akéhokoľvek moderného podnikového prostredia. Vďaka jej
malému pôdorysu ju je možné v kancelárii umiestniť takmer
kamkoľvek.
S kapacitou papiera rozšíriteľnou až na 1451 hárkov môžete
vnútrofiremne produkovať profesionálne farebné výstupy na
celom rade médií, napríklad na A6, malých médiách aj obálkach,
a to z hlavného zásobníka aj jednostranového podávača.

Zariadenia disponujú vysokou kapacitou 1150 hárkov papiera
a umožňujú využívať celý rad veľkostí papiera vrátane formátu
A6 a médií s gramážou až 220 g/m2. Môžu teda jednoducho
uspokojiť širokú paletu potrieb jednotlivcov aj pracovných
skupín, pričom v priebehu pracovného dňa od používateľov
vyžadujú len minimum zásahov. Zahŕňajú taktiež celý rad
funkcií, ktoré ďalej šetria ešte viac vášho času a peňazí, napríklad
zabudovaný duplexný modul na efektívnu tvorbu obojstranných
výtlačkov.
Medzi ich funkcie uľahčujúce použitie patrí 5-riadkový LCD
ovládací panel, ktorý poskytuje jasné a prehľadné informácie,
ďalej potom nastavenie tlačového ovládača s veľkými tlačidlami
a rozbaľovacími ponukami na jednoduché vyhľadanie tých
správnych funkcií. Predný USB port ponúka možnosť okamžitej
tlače alebo skenovania z/na USB disk.
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MX-C357F

33

47 obr./
min.

1200 × 1200

1451 hárkov

Displej

2 – 6 GB

500 GB

WLAN

MX-B450W/MX-B350W

45/35

40 obr./
min.

1 GB

WLAN

600 × 600

MX-B450P/MX-B350P

45/35

600 × 600

1 GB

WLAN

1150 hárkov

1150 hárkov
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Podnikové zariadenia
pre pracovné skupiny
Tieto rozmerovo úsporné, farebné a čiernobiele MFP a tlačiarne prinášajú vysokú rýchlosť tlače, jednoduché použitie a nástroje na
zvýšenie produktivity, ktoré vám pomáhajú urobiť oveľa viac práce za oveľa kratší čas. Robustné bezpečnostné funkcie zaisťujú trvalú
bezpečnosť vašich dát, zatiaľ čo rozšíriteľné a flexibilné konfigurácie znamenajú, že sa zariadenia dokážu prispôsobiť potrebám aj tých
najnáročnejších podnikových prostredí.

MX-C507F/MX-C407F/MX-C507P/MX-C407P
Tieto farebné MFP a tlačiarne prinášajú rýchlosť pre zvýšenie
produktivity v spojení s funkcionalitou a spoľahlivosťou
potrebnou pre vyššiu efektivitu práce. Vďaka ich schopnosti
vytlačiť jednu farebnú stranu už do 6 sekúnd si môžete ľahko
poradiť so zložitými tlačovými úlohami, ktoré zahŕňajú objemné
fotografie aj grafiku vo vysokom rozlíšení. A pohodlná priama
tlač z USB diskov, sieťových diskov alebo cloudových úložísk
ušetrí ešte viac času.
Nezdržíte sa ani pri práci s digitálnym workflow alebo
papierovými dokumentmi. Tieto MFP (MX-C507F/MX-C407F)
sú schopné skenovať rýchlosťou až 56 obr./min. a sú vybavené
výkonným štvorjadrovým procesorom, takže sú informácie
zaznamenávané a sprístupňované do sieťových aplikácií
skutočne rýchlo.

MX-C304W/MX-C303W
Tieto farebné MFP uchovávajú vaše cenné podnikové informácie
v bezpečí pomocou niekoľkých vrstiev najvyspelejších prvkov
zabezpečenia a ochrany pred neoprávneným prístupom.
Prinášajú mimoriadne jednoduché použitie, jednoduchú
konektivitu a prirodzenú mobilitu pre optimalizáciu efektivity
pracovných síl. Ich intuitívna obsluha znamená, že aj tie
najzložitejšie procesy vyriešite jednoducho. Môžete obojstranne
skenovať a digitalizovať dokumenty s rýchlosťou až 110 obr./min.

Táto rýchla digitalizácia dokumentov je dokonalým riešením pre
rušné prostredia, ako sú recepcie, kde je nedostatok času. Ich
kompaktná konštrukcia a rozsiahly balík funkcií znamenajú aj
to, že ponúkajú pohodlie stolového zariadenia a zároveň výkon
podnikových zariadení väčšej veľkosti.

MX-B456W/MX-B356W
Využite výhody rýchlej a pohodlnej tlače, kopírovania
a skenovania s výstupnou rýchlosťou až 45 str./min čiernobielo
a mimoriadne rýchle obojstranné skenovanie dokumentov
s rýchlosťou až 110 str./min. Vyspelé vrstvy zabezpečenia
a ochrany pred neoprávneným prístupom poskytujú efektívnu
ochranu vašej siete aj dát. Vďaka tomu si môžete byť úplne istí,
že váš podnik a jeho dáta sú proaktívne chránené najvyšším
stupňom zabezpečenia.
Sú vybavené farebnou dotykovou LCD obrazovkou
s uhlopriečkou 7 palcov, ktorú je možné sklopiť a upraviť tak,
aby vyhovovala vášmu spôsobu práce. A vďaka štandardnému
zásobníku na 550 hárkov papiera (rozšíriteľným na 2350 hárkov)
a možnostiam profesionálnych dokončovacích úprav môžete
produkovať aj veľkoobjemové vysokokvalitné dokumenty.
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MX-C507F/MX-C407F

47/38

56 obr./
min.

1200 × 1200

Displej

2 – 4 GB

500 GB

2300 hárkov

WLAN

MX-C507P/MX-C407P

47/38

1200 × 1200

Displej

1 – 3 GB/1 GB

2300/1451 hárkov

500 GB

WLAN

MX-C304W/MX-C303W

30

110 obr./min./
18 obr./min.

600 × 600

2700 hárkov

Displej

5 GB

500 GB

WLAN

MX-B456W/MX-B356W

45/35

110 obr./
min./ 18
obr./min.

600 × 600

2350
hárkov

Displej

5 GB

500 GB

WLAN
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Profesionálne
podnikové zariadenia
Tieto profesionálne čiernobiele aj farebné MFP a tlačiarne disponujú širokou ponukou funkcií, vysokou mierou výkonnosti
a zabezpečenia aj spoľahlivosti a sú určené pre prostredia tých najnáročnejších kancelárií. Dokonale sa začlenia do akéhokoľvek
rušného workflow, takže budete schopní rýchlo zvýšiť svoju produktivitu a efektivitu.

MX-C607F/MX-C557F

MX-B707F/MX-B557F

S rýchlosťami tlače až 57 str./min. a rýchlosťami skenovania
až 114 obr./min. sú tieto farebné MFP dokonalým riešením pre
najnáročnejšie pracovné skupiny a zaisťujú rýchle vytlačenie
alebo záznam vašich dát aj ich zdieľanie v rámci vašej siete.

So superrýchlou tlačou až 66 str./min. a vysokou rýchlosťou
skenovania až 144 obr./min. sú tieto MFP formátu A4 vašou
istotou. Celá plejáda možností rozšírenia vrátane zošívania,
dierovania a stohovania v spojení s minimálnou potrebou
zásahu používateľov z nich robí ideálne riešenie pre
väčšinu najnáročnejších prostredí. 10“ dotyková obrazovka
s jednoduchým používateľským rozhraním Sharp pomáha
zaisťovať jednoduchú obsluhu zariadenia, pričom zároveň
umožňuje bezpečný a jednoduchý prístup k aplikáciám
workflow. Vďaka robustnému zabezpečeniu si zároveň môžete
byť istí bezpečnosťou svojich dát.

Ich skutočné rozlíšenie farebnej tlače 1200 × 1200 dpi prináša
vynikajúce profesionálne výsledky. Môžete tlačiť na najrôznejšie
typy médií až do gramáže 300 gsm, čo umožňuje vnútrofiremnú
produkciu vysokokvalitných dokumentov – obzvlášť vtedy, ak
k zariadeniu pripojíte niektorý z finišérov s funkciami zošívania
a dierovania. 10“ LCD dotyková obrazovka s jednoduchým
používateľským rozhraním Sharp všetkým zaistí jednoduchú
obsluhu zariadenia, pričom zároveň umožňuje bezpečný
a jednoduchý prístup k aplikáciám workflow.

MX-C607P
Táto rýchla a flexibilná farebná tlačiareň poskytuje výstup
špičkovej kvality. Môžete si vybrať z celého radu konfigurácií
pre akúkoľvek pracovnú skupinu a pomocou bezdrôtového
rozhrania NFC tlačiť alebo sa pripojiť odkiaľkoľvek
a z akéhokoľvek zariadenia. S robustnými bezpečnostnými
funkciami si môžete byť bezpečnosťou svojich dát istí. Spotrebný
materiál s dlhou životnosťou a obrovská kapacita 4500 hárkov
papiera potom znamenajú minimum používateľských zásahov.

MX-B707P/MX-B557P
S vysokou mierou spoľahlivosti a rýchlosťou tlače 66 str./
min. získajte dokumenty, kedykoľvek ich potrebujete. Tieto
čiernobiele tlačiarne zároveň disponujú kapacitou papiera
4400 hárkov a voliteľnými modulmi pre stohovanie, dierovanie
alebo zošívanie. Vyžadujú tak malý zásah používateľov, ale
významne zvýšia produktivitu veľkých pracovných skupín
a zároveň zaistia robustné zabezpečenie vašich dát.
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MX-C607F/MX-C557F

57/52

114 obr./
min.

Displej

2 – 4 GB

1200 × 1200

500 GB

4500 hárkov

WLAN

MX-C607P

57

1200 × 1200

4500 hárkov

Displej

1 – 3 GB

500 GB

WLAN

MX-B707F/MX-B557F

66/52

144 obr./
min.

1200 × 1200

3300 hárkov

Displej

2 – 6 GB

500 GB

WLAN

MX-B707P/MX-B557P

66/52

Displej

1200 × 1200

1 – 5 GB

4400 hárkov

500 GB

WLAN
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Farebné MFP
MX-C304W
MX-C303W

Všeobecné
Rýchlosť (str./min.)

30
7”

Dotyková obrazovka / Displej ovládacieho panela
Čas do prvého výtlačku (s) (ČB/farebne)
Čas do prvej kópie (s) (ČB/farebne)
Rozlíšenie tlače (dpi)

MX-C357F
33
4,3”

Farebné tlačiarne

MX-C507F
MX-C407F

MX-C607F
MX-C557F

MX-C507P
MX-C407P

47 / 38
7”

57 / 52
10”

47 / 38
4,3”
5,0 / 5,5 7,0 / 7,0

7,0 / 7,0

7,8

8,5 / 8,5

5,0 / 5,5

6,5 / 6,5

5,5 / 6,7 6,3 / 7,4

9,0 / 9,5

7,0 / 7,0 7,0 / 8,0

7,0 / 7,0 7,0 / 7,0

MX-C607P
57
4,3”

600 × 600

1200 × 1200

1200 × 1200

1200 × 1200

1200 × 1200

1200 × 1200

Pamäť (GB) (max)

5

6

4

4

3/1

3

Pevný disk (GB)

500

500

500

500

500

500

500

Skenovanie a fax
Podávač papiera

DSPF/RSPF

RSPF

RSPF

DSPF

Rýchlosť duplexného skenovania (obr./min.) (ČB/farebne)

110/110 18/18

21 / 13

26 / 26

114 / 114

Rýchlosť jednostranného skenovania (obr./min.) (ČB/farebne)

70/70 40/40

47 / 30

56 / 56

57/57

Optické rozpoznávanie znakov (OCR)
Automatické nastavenie
Fax

Podávanie papiera
Kapacita papiera (hárkov) (štd.)

300

251

650

1750

650 / 251

650

Kapacita papiera (hárkov) (max.)

2700

1451

2300

4500

2300 / 1451

4500

100 / 50

50

50

150

Kapacita RSPF/DSPF (hárkov)
Zošívanie
Dierovanie
Skladacie zariadenie
Mailbox

Konektivita
Bezdrôtová LAN
NFC
AirPrint
Google Cloud Print
Microsoft Exchange Server
Gmail
Google Drive*1
Sharepoint Online*1
OneDrive*1
Box*1
Dropbox*1

Softvér
Job Accounting II

Rozšírené funkcie zabezpečenia*2
Trusted Platform Module (TPM)
Prepis dát
Overenie SSL certifikátu
Overovanie identity používateľov
(Lokálne / LDAP / AD / Kerberos)
Overovanie tlačovej úlohy
Uvoľňovanie tlače bez servera
Protokol auditu / Systémový protokol RFC5424
Prevencia útoku na firmvér a automatická obnova
Správa dôveryhodných aplikácií
Správa zariadení pomocou skupinových zásad AD
Štandardné

Voliteľné

Nie je k dispozícii

*1 Pri niektorých modeloch nemusí byť funkcionalita dostupná. Bližšie podrobnosti vám ochotne oznámi zástupca Sharp.

*2 Niektoré funkcie vyžadujú voliteľné rozširujúce moduly. Bližšie podrobnosti vám ochotne oznámi zástupca spoločnosti Sharp.
Poznámka: Model MX-C303W vyžaduje pre funkcie konektivity voliteľný modul MX-AMX2.
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Čiernobiele MFP
MX-B450W
MX-B350W

Všeobecné
Rýchlosť (str./min.)

Čiernobiele tlačiarne

MX-B456W
MX-B356W

MX-B707F
MX-B557F

MX-B450P
MX-B350P

MX-B707P
MX-B557P

Dotyková obrazovka / Displej ovládacieho panela

45 / 35
5riadkový

45 / 35
7”

66 / 52
10”

45 / 35
5riadkový

66 / 52
4,3”

Čas do prvého výtlačku (s) (ČB)

5,0 / 5,5

5,7 / 6,5

4,0 / 4,5

5,0 / 5,5

4,0 / 4,5

Čas do prvej kópie (s) (ČB)

8,5 / 9,0

3,7 / 5,3

3,9 / 4,5

600 × 600

600 × 600

1200 × 1200

600 × 600

1200 × 1200

1

5

6

1

5

500

500

Rozlíšenie tlače (dpi)
Pamäť (GB) (max)
Pevný disk (GB)

500

Skenovanie a fax
Podávač papiera

RSPF

DSPF / RSPF

DSPF

Rýchlosť duplexného skenovania (obr./min.) (ČB/farebne)

18 / 6

110 / 110 18 / 18

144 / 144

Rýchlosť jednostranného skenovania (obr./min.) (ČB/farebne)

40 / 13

70 / 70 40 / 40

72 / 72

Optické rozpoznávanie znakov (OCR)
Automatické nastavenie
Fax

Podávanie papiera
Kapacita papiera (hárkov) (štd.)

550

550

1200

550

650

Kapacita papiera (hárkov) (max.)

1150

2350

3300

1150

4400

50

100 / 50

200

Kapacita RSPF/DSPF (hárkov)
Zošívanie
Dierovanie
Skladacie zariadenie
Mailbox

Konektivita
Bezdrôtová LAN
NFC
AirPrint
Google Cloud Print
Microsoft Exchange Server
Gmail
Google Drive*1
Sharepoint Online*1
OneDrive*1
Box*1
Dropbox*1

Softvér
Job Accounting II

Rozšírené funkcie zabezpečenia*2
Trusted Platform Module (TPM)
Prepis dát
Overenie SSL certifikátu
Overovanie identity používateľov
(Lokálne / LDAP / AD / Kerberos)
Overovanie tlačovej úlohy
Uvoľňovanie tlače bez servera
Protokol auditu / Systémový protokol RFC5424
Prevencia útoku na firmvér a automatická obnova
Správa dôveryhodných aplikácií
Správa zariadení pomocou skupinových zásad AD
Štandardné
Štandardné

Voliteľné
Voliteľné

Nie
Niejejekkdispozícii
dispozícii

*1 Pri niektorých modeloch nemusí byť funkcionalita dostupná. Bližšie podrobnosti vám ochotne oznámi zástupca Sharp.
*2 Niektoré funkcie vyžadujú voliteľné rozširujúce moduly. Bližšie podrobnosti vám ochotne oznámi zástupca spoločnosti Sharp.
Poznámka: Model MX-C303W vyžaduje pre funkcie konektivity voliteľný modul MX-AMX2.

O spoločnosti Sharp
Sharp Information Systems Europe (SISE), divízia spoločnosti Sharp Electronics Europe, ponúka komplexné portfólio cenami
ovenčených riešení na riadenie dokumentácie a zobrazovanie, ktoré organizáciám pomáhajú meniť spôsob, akým pracujú
s informáciami. Špičkové MFP zariadenia a systémy na veľkoobjemovú tlač predstavujú samotné jadro integrovaných aplikácií na
digitálnu transformáciu.
Proprietárna technológia od spoločnosti Sharp, nazývaná Open Systems Architecture (OSA), premieňa MFP na výkonné informačné
portály, pričom ich dokonale začleňuje do cloudových a obchodných aplikácií tretích strán.
Uľahčením prechodu na nové zariadenia, metódy a procesy pomáhajú riadené služby od spoločnosti Sharp vďaka rozšíreným
digitálnym workflow a vyššiemu podielu spolupráce zlepšovať spôsoby, akými podniky pracujú s informáciami.
Sharp ponúka taktiež paletu zobrazovacích riešení, okrem iného videosteny, digital signage a inovatívne interaktívne dotykové
obrazovky na pútavé prezentácie.
Našou misiou je vývoj nových produktov, ktoré podporujú vyjadrenie individuality, pričom vytvárajú zážitky obohacujúce život,
a umožňujú vám byť originálnym.

Qualcomm® DirectOffice™
Konštrukcia a technická špecifikácia sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server
a Windows sú registrovanými obchodnými známkami alebo obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Adobe a PostScript 3 sú registrovanými obchodnými známkami alebo obchodnými
známkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. Google Drive, Gmail, Android a Google Cloud Print sú obchodnými známkami spoločnosti Google LLC. Ochranná známka Google Drive sa používa
so súhlasom spoločnosti Google LLC. Box je obchodnou známkou, služobnou známkou alebo registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Box, Inc. QR kód je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti DENSO WAVE
INCORPORATED v Japonsku a ďalších krajinách. AirPrint a Mac sú obchodnými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v USA a ďalších krajinách. PCL je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Hewlett-Packard
Company. DirectOffice je obchodnou známkou spoločnosti CSR Imaging US, LP, registrovanou v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými známkami alebo registrovanými
obchodnými známkami ich príslušných vlastníkov.
©Sharp Corporation máj 2020. Ref: brožúra zariadení radu A4 (Job 20131).Všetky ochranné známky potvrdené. E&O.
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