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Jednoduchosť3
Zjednodušiť každodenné úlohy. A to všetko urobiť oveľa
štýlovejšie!
S týmito novými základnými farebnými MFP formátu A3
novej generácie môžete znovuobjaviť jednoduchosť. Vďaka
inovatívnemu spôsobu myslenia sme navrhli nový typ produktu
poskytujúceho nutnú podnikovú funkcionalitu.
Ak potrebujete tlačiť, skenovať alebo faxovať*1 dokumenty, je pre
ne riešenie úlohy otázkou okamihu – dokonca aj z mobilných
zariadení. A ich kompaktná konštrukcia dodáva kancelárii
skutočný nádych štýlu.

Jednoducho štýlovejšie

Jednoducho použiteľné
Žiadne zložité nastavovanie alebo nevzhľadné káble. Voliteľná
bezdrôtová LAN umožňuje pripojenie ku ktorémukoľvek
zariadeniu s Wi-Fi. Každý tak môže tlačiť priamo zo svojho
mobilu, tabletu alebo PC pomocou mobilnej aplikácie AirPrint*3,
Google Cloud Print*3 alebo Sharpdesk Mobile. Prípadne je
možné pripojiť USB disk a jednoducho zvoliť v kontextovej
ponuke požadovaný súbor pre priamu tlač akýchkoľvek
uložených dokumentov, prípadne som bez použitia počítača
uložiť vytvorené naskenované snímky.

Prečo by boli obyčajné, keď môžu byť mimoriadne. Tieto
MFP majú jedinečný kubický dizajn s typickou dvojfarebnou
schémou. A sú jednými z vôbec najmenších farebných zariadení
formátu A3 – merajú iba 56 × 56 × 56*2 cm. Vojdú sa tak skoro
kamkoľvek a vylepšujú vzhľad vášho pracoviska, čo z nich
robí ideálnu voľbu pre kancelárske stoly alebo umiestnenia
s obmedzeným priestorom.

Jednoducho sa používajú,
jednoducho sa spravujú a sú,
jednoducho, štýlovejšie – to je
jednoduchosť3.

Štýlový doplnok akejkoľvek kancelárie.
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Jednoducho štýlovejšie
Unikátny, atraktívny a kompaktný kubický dizajn,
dokonalý pre prostredie moderných kancelárií.

Jednoducho použiteľné
Jednoducho použiteľná základná podniková
funkcionalita a jednoduchá konektivita pre kanceláriu
pripravenú na mobilné zariadenia*4.

Jednoduchá správa
Jednoduchá kontrola stavu úlohy plus mnoho
bezpečnostných funkcií na ochranu vašich citlivých
podnikových dokumentov.
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Tieto MFP sú vybavené celým radom funkcií na efektívnejšiu
prácu s minimom námahy. Sklopný 5-riadkový LCD ovládací
panel vám umožňuje ľahko prezerať a ovládať najrôznejšie
nastavenia a možnosti. Pri vkladaní najrôznejších médií do
pomocného zásobníka sa zobrazujú kontextové okná uľahčujúce
rýchly výber typu papiera a nastavenie veľkosti.
Kvôli úspore času a námahy pri kopírovaní dokumentov
zariadenia automaticky otáčajú a zoraďujú niekoľkostránkové
dokumenty do balíkov, prípadne umožňujú kopírovanie oboch
strán identifikačných preukazov na jednu stranu. Digitalizácia
a zdieľanie informácií sú tiež rýchle a bezpečné vďaka možnosti
plnofarebného skenovania a odosielania dokumentov.

Jednoduchá správa
Okrem toho sa tieto MFP ľahko spravujú. Vďaka svetelným
ukazovateľom je možné okamžite overiť stav zariadení a úloh,
dokonca aj z diaľky. Zariadenia sa taktiež po určitom čase
nečinnosti automaticky prepínajú do úsporného režimu, takže
ušetríte peniaze.

Jednoducho bezpečnejšie
Iba preto, že sa tieto MFP jednoducho používajú, neznamená,
že sú vaše citlivé podnikové informácie v ohrození. Rovnako
ako všetky vaše MFP sú vybavené celým radom bezpečnostných
funkcií navrhnutých na ochranu vašich dokumentov:
•	
Overovanie identity používateľov vďaka nutnosti zadať
heslo zabraňuje neoprávnenému prístupu
•	
Overovanie identity zariadení obmedzuje prístup
na zariadenia, ktorých IP/MAC adresa bola dopredu
zaregistrovaná
•	
Pokročilé šifrovanie siete pomocou protokolov IPsec a SSL
chráni informácie vnútri celej siete
*1 Fax netvorí súčasť modelu BP-10C20.
*2 Výška modelov BP-20C25/BP-20C20 je 65,3 cm.
*3 K dispozícii k neskoršiemu dátumu.
*4 Vyžaduje voliteľný bezdrôtový LAN adaptér MX-EB18.

Špecifikácie
Všeobecné
Rýchlosť tlače (str./min.) (max.)
BP-20C25
BP-20C20/BP-10C20
Displej ovládacieho panela
a hardvérovým tlačidlom
Veľkosť papiera (min. – max.)
Hmotnosť papiera (g/m2)
Zásobník 1
Zásobníky 2 – 4
Pomocný zásobník
Kapacita papiera (štd. – max.)
Hárkov
Zásobníky
Čas zahrievania*3 (sekúnd)
Pamäť (GB)
Kopírka/tlačiareň (zdieľaná)
Napájanie
Príkon (kW) (Max.)
Rozmery (mm) (Š × H × V)
BP-20C25/BP-20C20
BP-10C20
Hmotnosť (kg) (pribl.)
BP-20C25/BP-20C20
BP-10C20

Sieťový skener
A4*1
A3
25
14
20
12
4-palcový monochromatický LCD displej s 5 riadkami
A6*2 - A3W
60 – 105
60 – 220
55 – 256
350 – 1 850
1 – 4 (plus pomocný zásobník)
29*4
2
Menovité miestne napätie AC ± 10 %, 50/60 Hz
1,84 (220 až 240 V)
560 × 560 × 653
560 × 560 × 560
52
47

Kopírka
Veľkosť zdrojového papiera (max.) A3
Čas do vytlačenia prvej kópie*5
(sekúnd)
Farebne
ČB
11,5
8,0
Počet kópií súvislého kopírovania
(max.)
999
Rozlíšenie tlače (dpi)
Skenovanie
600 × 600, 600 × 400
Tlač
600 × 600
Počet stupňov gradácie
256
Rozsah zväčšenia (%)
25 – 400, (25 – 200 pomocou RSPF*6) v 1 % prírastkoch
Prednastavené pomery kopírovania
(Metrické) 		
10 pomerov (5R/5E)

Sieťová tlačiareň

Metóda skenovania
Push scan (pomocou ovládacieho panela)
		
Pull scan (aplikácia vyhovujúca štandardu TWAIN)
8
Jednostranné
Obojstranné
Rýchlosť skenovania* (ipm)
BP-20C25/BP-20C20
37
15
Rozlíšenie (dpi) (max.)
Push scan 		
100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan 	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
50 to 9,600 dpi podľa používateľského nastavenia*9
Formáty súborov
TIFF, PDF, JPEG*10
Miesta určenia naskenovaných
snímok 		Skenovanie do e-mailu, na plochu*11, FTP server, sieťový
priečinok (SMB), USB pamäť
Nástroje na skenovanie
Sharpdesk

Fax*12 (vyžadovaný voliteľný modul FX10)
Metóda kompresie
Komunikačný protokol
Čas prenosu*13 (sekúnd)
Rýchlosť modemu (bps)
Veľkosť dokumentu
Pamäť (MB)

Bezdrôtová LAN (vyžadovaný voliteľný modul MX-EB18)
Protokoly
IEEE802.11n/g/b
Režimy prístupu
Infrastructure , Software AP
Zabezpečenie 	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*14,
WPA2 PSK, WPA2 EAP*14

Konfigurácia

Options zariadenia
Prídavné
MX-PK11

Rozširujúci
modul PS3
PS3 Expansion
Kit

MX-USX1/X5
Balík licencií – 1/5
1/5-License
Kit
BP-20C25/BP-20C20
BP-10C20
ZÁKLADNÁ
BASE JEDNOTKA
UNIT

PDL		

Štandardné: PCL 6
Voliteľné: Adobe® PostScript®3TM

Dostupné fonty

8 0 fontov pre PCL, 136 fontov pre Adobe PostScript 3TM

MX-US10/50/A0
Balík licencií – 10/50/100Kit
10/50/100-License
MX-EB18
BezdrôtovýLAN
LAN adaptér
Wireless
Adapter

Rozlíšenie (dpi)
600 × 600
Rozhrania 	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporované OS	Standard: Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,
2016, Windows® 7, 8.1, 10
Voliteľné*7: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,
10.12, 10.13, 10.14
Sieťové protokoly
TCP/IP
Tlačové protokoly 	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP pre sťahovanie tlačových
súborov, IPP, SMB, WSD
		

MH/MR/MMR/JBIG
Super G3
2
33600 – 2400 s automatickým fallbackom
A5 – A3
64

BP-FX10
Rozširujúci
modul faxu
Fax
Expansion
Kit
(iba BP-20C25/BP-20C20) only)
(BP-20C25/BP-20C20
BP-CS10

Poznámka:
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ZásobníkPaper
na
500-Sheet
Drawer
500 hárkov
papiera
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High Stand
Vysoký
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Stojan
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with 2sox zásuvkami
500-Sheet
na 2Paper
× 500Drawers
hárkov papiera

*1 Podávanie na šírku. *2 S papierom formátu A6 je možné použiť výhradne podávanie na dĺžku. *3 V štandardnom meracom prostredí. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *4 Pri zapnutí MFP pomocou
tlačidla spúšťania. *5 Podávanie hárkov formátu A4 z 1. zásobníka, pomocou skla na dokumenty, MFP v úplne pripravenom stave. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *6 Iba BP-20C25/BP-20C20. RSPF nie
je k dispozícii na BP-10C20. *7 Vyžaduje voliteľný modul MX-PK11. *8 Rýchlosti skenovania merané podľa normy ISO/IEC 24735:2009 iba pre zariadenia vybavené automatickým podávačom dokumentov. Rýchlosť skenovania sa môže
líšiť v závislosti od typu dokumentu, nastavenia skenovania, prevádzkových podmienok. Na základe štandardnej tabuľky Sharp formátu A4 pri použití podávača dokumentov, podávaní na šírku a predvolenom továrenskom nastavení .
*9 Rozlíšenie sa bude v závislosti od veľkosti skenovanej oblasti líšiť. *10 Iba farebne/stupne sivej. *11 Vyžaduje voliteľný balík licencií Sharpdesk. *12 Iba BP-20C25/BP-20C20. Fax nie je pre BP-10C20 k dispozícii. *13 Na základe štandardnej
tabuľky Sharp so 700 znakmi (A4, podávanie na dĺžku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3, 33 600 bps, kompresia JBIG. *14 Nie je aplikovateľné pre režim Software AP.
Konštrukcia a technická špecifikácia sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. Microsoft, Windows Server a Windows sú registrovanými obchodnými známkami alebo
obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Mac je obchodnou známkou spoločnosti Apple Inc., registrovanou v USA a iných krajinách. Adobe a PostScript3 sú buď registrovanými ochrannými
známkami, alebo ochrannými známkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. PCL je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Hewlett-Packard Company. Všetky ostatné názvy spoločností,
výrobkov a logotypy sú ochrannými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation Jún 2019.
Ref: brožúra BP-20C25/BP-20C20/BP-10C20. Úloha: 19754. Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.
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