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DRUKOWANIE 
Z SZYBKOŚCIĄ 
31/26 STRON 
NA MINUTĘ  
W DRUKU  
CZARNO-BIAŁYM  
I W KOLORZE

DUŻY, 
DOTYKOWY, 
KOLOROWY 
PANEL 
STEROWANIA

NOWA GENERACJA WYSOKOWYDAJNYCh 
URZĄDZEń WIELOfUNKCYJNYCh

Korzystając z doświadczeń zdobytych przy opracowywaniu 
poprzednich generacji urządzeń biurowych (wielokrotnie 
nagradzanych), firma Sharp prezentuje nowe modele  
MX-3100N i MX-2600N. Wyznaczają one nowe standardy 
wśród cyfrowych kolorowych systemów wielofunkcyjnych.

Spójrz na ich szybkość drukowania – osiągają odpowiednio  
31 i 26 stron na minutę bez względu na tryb drukowania: 
czarno-biały czy w kolorze. Te urządzenia sprawiają,  
że najbardziej skomplikowane zadania to przysłowiowa 
pestka.

Ich pojawienie się w biurze to również mniej czasu  
straconego na czekanie – pojemne podajniki papieru, duża 
szybkość skanowania, duży wyświetlacz LCD z wygodnym 
systemem przeglądania miniatur dokumentów, wysuwana 
klawiatura, oprogramowanie zwiększające wydajność,  
80 GB twardy dysk i imponująca gama dodatkowych opcji  
– wszystko to zaprojektowane dla osiągnięcia jak najwyższej 
efektywności.

Co więcej, dzięki oprogramowaniu Sharp OSA®  
(Open Systems Architecture) możliwe jest dostosowanie 
urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika,  
tak aby zautomatyzować często powtarzające się czynności 
– np. archiwizowanie i zarządzanie dokumentami  
– tym samym oszczędzając czas.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Jakość jest dla nas równie ważna jak szybkość. I pod tym względem 

nowe modele wyróżniają się spośród urządzeń dostępnych 

na rynku. Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi  

oraz specjalnie zaprojektowany toner i deweloper sprawiają,  

że każdy dokument przygotowany przez Ciebie wygląda 

naprawdę profesjonalnie. Dodatkowo przypominająca marmur 

obudowa urządzenia dodaje mu niezwykłej elegancji.



NOWE STANDARDY W DZIEDZINIE KOLORU, JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI

WYSUWANA 
KLAWIATURA

POJEMNOŚĆ 
PODAJNIKÓW 
PAPIERU – DO 
5600 ARKUSZY

MX-3100N/MX-2600N 
PODSTAWOWE fUNKCJE

NADZWYCZJANA WYDAJNOŚĆ

• Szybkość druku dochodząca do 31/26 stron  
 na minutę

•  Czas druku pierwszej kopi – 8,9 s w kolorze  

 i 6,0 s przy druku  czarno-białym

•  Maksymalna szybkość skanowania – 50 stron  
 na minutę zarówno przy dokumentach czarno-białych,  
 jak i kolorowych

•  Funkcje profesjonalnej obróbki końcowej, w tym  
 tworzenie broszur i załączanie wkładek (opcjonalnie)

•  Funkcja tandemu sieciowego podwajająca  
 szybkość wydruku poprzez połączenie dwóch  
 urządzeń 

•  Standardowy twardy dysk i elektroniczny sorter  
 obsługują tryb koloru i czarno-biały

•  Dużej pojemności podajniki papieru, maksymalnie  
 do 5 600 arkuszy

•  Standardowy moduł dwustronnego drukowania  
 i kopiowania oraz 100-arkuszowy dwustronny  
 podajnik papieru

WIODĄCE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE 
OChRONY DANYCh

• Moduł ochrony danych szyfruje i kasuje poufne  
 dane (opcjonalnie)

• Sieciowy pakiet szyfrujący (SSL) koduje  
 dane komunikacji sieciowej, zapewniając  
 ich bezpieczeństwo

• Bezpieczna karta sieciowa pozwala na zarządzanie  
 portami i protokołami sieciowymi, jak również jest  
 zaporą chroniącą przed bezpośrednim  
 połączeniem i uzyskaniem dostępu przez osoby  
 nieupoważnione

• Szyfrowanie plików PDF chronionych hasłem  
 zapobiega nieupoważnionemu przeglądaniu  
 poufnych danych (opcjonalnie)

• Funkcja kontroli dokumentów*2 uniemożliwia  
 niepowołane kopiowanie, skanowanie, faksowanie  
 i wprowadzanie zmian do poufnych dokumentów

PROJEKT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU 

• Nowoczesna, przyjazna środowisku konstrukcja  
 (niskie zużycie tonera i trwały bęben  
 światłoczuły)

• Unikalna na rynku oszczędność energii  
 (1 W w nocnym trybie czuwania faksu)

• Nie zawiera ołowiu i chromu 
 (zgodnie z zaleceniami normy RoHS)

• Przycisk trybu oszczędzania energii

ZNAKOMITA JAKOŚĆ OBRAZÓW 

• Wysoka jakość druku w rozdzielczości  
 1200 x 1200 dpi
• Nowy toner i deweloper dzięki swojemu  
 współdziałaniu zapewniają doskonałą  
 jakość obrazów
• Bezolejowy toner nadaje wydrukom  
 olśniewające kolory

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIA

• Kompatybilność z większością popularnych  
 systemów i protokołów sieciowych

•  Standardowa obsługa opisu strony PCL5c/PCL6  
 i opcjonalna emulacja PS3

•  Skanowanie kolorowych dokumentów  
 bezpośrednio na pulpit komputera, do poczty  
 elektronicznej, na serwer FTP, do folderu  
 sieciowego lub pamięci USB. Obsługuje pliki XPS,  
 JPEG, TIFF i PDF

•  Program Sharpdesk™ ułatwiający zarządzanie  
 zintegrowanymi dokumentami na komputerze

•  Funkcja archiwizowania dokumentów  
 ułatwiająca natychmiastowe wykorzystanie  
 zapisanych uprzednio zadań

•  Opcjonalnie faks Super G3 i faks internetowy  
 (czarno-biały)

•  Atrakcyjny wygląd dzięki nowoczesnej  
 obudowie

•  Port USB w przedniej części urządzenia

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIA

• Zaawansowane opcje druku/kopiowania  
 obejmują tryb książkowy, funkcję druku  
 próbnego, bezpośredni druk z plików  
 XPS/PDF/TIFF/JPEG i pamięci USB*1

• Platforma Sharp Open Systems Architecture  
 (OSA) umożliwia dostosowanie urządzenia  
 do indywidualnych potrzeb użytkownika  
 (opcjonalne)

• Duży ciekłokrystaliczny panel dotykowy  
 z możliwością przeglądania miniatur  
 dokumentów

• Opcjonalna wysuwana klawiatura ułatwiająca  
 wprowadzanie danych

• Automatyczny wybór koloru wykrywa strony  
 kolorowe i czarno-białe w wielostronicowym  
 dokumencie, dobierając odpowiedni tryb dla każdej  
 strony i tworząc kopię dokładnie odpowiadającą  
 oryginałowi

• Interfejs zdalnego sterowania umożliwia  
 wyświetlenie panelu kontrolnego i jego  
 obsługę na ekranie komputera

*1 Bezpośrednie drukowanie z plików XPS i PDF wymaga odpowiedniego modułu.
*2 Wymaga opcjonalnego modułu ochrony danych.
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WYSOKA 
JAKOŚĆ DRUKU
1200 x 1200 dpi

31/26 STRON 
NA MINUTĘ 
W TRYBIE 
KOLOROWYM  
I CZARNO- 
-BIAŁYM

WYDAJNE DRUKOWANIE  
– W TRYBACH DRUKU CZARNO-BIAŁEGO I KOLOROWEGO

Systemy MX-3100N/MX-2600N to nie tylko druk dokumentów  
w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, ale również niezawodna technologia 
‘single pass’ umożliwiająca osiągnięcie prędkości druku równej 31 lub 26 
stronom na minutę – nawet przy druku kolorowym. Możliwe jest również 
jednoczesne połączenie dwóch urządzeń – skraca to czas ich pracy  
o połowę!

Szybki procesor i 80 GB twardy dysk bezproblemowo radzą sobie  
z plikami zawierającymi złożone elementy graficzne. Wyjątkowe  
i przydatne cechy, takie jak pojemność podajników papieru sięgająca 
5600 arkuszy, automatyczne drukowanie dwustronne i cała gama opcji 
obróbki końcowej sprawiają, że nawet przygotowanie wielostronicowych 
dokumentów nie zabiera dużo czasu.

PROfESJONALNE OPCJE OBRÓBKI KOńCOWEJ

Teraz każdy może przygotować profesjonalnie wyglądające dokumenty, 
dzięki szerokiej gamie automatycznych opcji obróbki końcowej.  
Zszywanie w różnych punktach, przygotowanie broszur za pomocą 
finiszera siodłowego, dziurkowanie – to wszystko zostanie wykonane  
jako część procesu drukowania dokumentu.

fUNKCJE SPECJALNE

Dla dodatkowej wygody użytkownika funkcja drukowania nakładki 
umożliwia zachowanie w pamięci urządzenia szablonów typowych 
dokumentów. Dzięki temu nie jest wymagane stosowanie papieru  
np. z wcześniej nadrukowanym logo firmy. Funkcja drukowania  
na papierze z wypustkami indeksu pozwala na bezpośrednie drukowanie 
na przekładkach dokumentów oraz ich automatyczne włożenie  
w odpowiednie miejsce.

W SKRÓCIE…

• Wydajne drukowanie w kolorze i w trybie czarno-białym  
 z prędkością 31 (MX-3100N) i 26 (MX-2600N) stron na minutę

• Doskonała rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

• Moduł jednoprzebiegowego dupleksu oszczędza miejsce i koszty  
 papieru

• Funkcja drukowania sieciowego współpracująca z większością  
 powszechnie używanych sieciowych systemów operacyjnych  
 i protokołów 

• Bezpośrednie drukowanie z pamięci USB – wygodne drukowanie  
 danych bezpośrednio z pamięci USB bez użycia komputera

• Bezpośrednie drukowanie z plików XPS/PDF/TIFF/JPEG*1  
 oszczędza cenny czas: 
 -  drukuje z plików PDF, TIFF lub JPEG bez użycia sterowników druku, 
 - wywołuje i drukuje plik bezpośrednio z serwera FTP, 
 - bezpośrednio drukuje ze strony internetowej, 
 - bezpośrednio drukuje załączniki z poczty elektronicznej

• Emulacja języków opisu strony PCL5c i PCL6 oraz zastosowanie  
 Sharp Common Graphic User Interface dla jeszcze prostszej obsługi 

• Funkcja sieciowego drukowania w tandemie – podwaja prędkość  
 drukowania poprzez połączenie dwóch urządzeń w sieci wewnętrznej

• Druk próbny – pozwala sprawdzić ustawienia procesu drukowania  
 przed wydrukowaniem wielostronicowego dokumentu w wielu  
 egzemplarzach

• Opcjonalna możliwość obsługi języka PostScript 3*2  

 udostępniającego więcej czcionek i zapewniającego lepsze  
 przetwarzanie grafiki

• Możliwość drukowania kodów kreskowych*3 

*1 Bezpośrednie drukowanie z pliku PDF wymaga opcjonalnego zestawu MX-PKX1,  

z plików XPS-MX-PUX1; może nie obsługiwać wszystkich formatów plików XPS,  

PDF, TIFF lub JPEG.
*2 Wymaga opcjonalnego zestawu MX-PKX1.
*3 Wymaga opcjonalnego zestawu czcionek kodu kreskowego AR-PF1.
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Oryginał zawierający strony 
kolorowe i czarno-białe

Rozpoznaje strony kolorowe 
i czarno-białe

Strony 
kolorowe

AUTOMATYCZNY WYBÓR KOLORU 
PODCZAS KOPIOWANIA

Strony 
czarno-białe

Kopiuje strony kolorowe 
w trybie kolorowym, 
a strony czarno-białe 
w trybie czarno-białym

AUTOMATYCZNY 
WYBÓR KOLORU

31/26 STRON 
NA MINUTĘ 
W TRYBIE 
KOLOROWYM  
I CZARNO- 
-BIAŁYM

SZYBKIE KOPIOWANIE W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Dzięki prędkości kopiowania równej odpowiednio 31 i 26 – zarówno  
w trybie czarno-białym, jak i kolorowym – proces ten jest tak samo szybki 
jak drukowanie.

Modele MX-3100N/MX-2600N charakteryzują się całym spektrum 
zaawansowanych funkcji kopiowania. W sposób automatyczny zapewniają 
one unikalną jakość kopii, oszczędzając czas i ograniczając wkład pracy 
użytkownika. Oryginały składające się z arkuszy o różnych formatach,  
ze stron czarno-białych i kolorowych, zawierających tło lub cieniowanie  
są bezproblemowo kopiowane z zachowaniem najwyższej jakości druku. 

NOWY TONER ZAPEWNIAJĄCY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ DRUKU

Dobrą metodą określenia klasy każdej kopiarki jest porównanie kopii  
z oryginałem. To dlatego firma Sharp opracowała specjalny nowy toner  
dla urządzeń MX-3100N/MX-2600N, który wyróżnia się sposobem 
wiernego oddawania kolorów, konturów, detali i odcieni. Jest do tego 
bezolejowy, co pozwala na pisanie na wydrukowanych dokumentach,  
jak również umożliwia stosowanie samoprzylepnych karteczek z notatkami.

fUNKCJE SPECJALNE

• Druk próbny – pozwala sprawdzić ustawienia procesu  

 drukowania przed wydrukowaniem wielostronicowego  

 dokumentu w dużym nakładzie egzemplarzy

• funkcja pieczęci – pozwala na nadruk numerów stron, daty  

 i dodatkowych oznaczeń, jak np. ‘POUFNE’ w czterech kolorach

W SKRÓCIE…
• Krótki czas pierwszej kopii – 8,9 s w kolorze, 6,0 s w trybie  

 czarno-białym

• Wygodny 100-arkuszowy dwustronny podajnik dokumentów  

 (RSPF) sprawia, że skanowanie nawet dwustronnych dokumentów  

 przebiega w sposób automatyczny

• Urządzenie rozpoznaje różne formaty*1 występujące w danym  

 dokumencie umieszczonym w dwustronnym podajniku dokumentów  

 i wybiera właściwy format papieru

• Tryb Auto kolor rozpoznaje tekst umieszczony nawet na kolorowym  

 bądź cieniowanym tle

• Automatyczny wybór koloru – urządzenia MX-3100/MX-2600N  

 automatycznie wykrywają strony kolorowe i czarno-białe w oryginalnym  

 wielostronicowym dokumencie, dobierają odpowiedni tryb do każdej  

 strony i tworzą kopię dokładnie odpowiadającą oryginałowi

• Elektroniczne sortowanie i opcja offsetowa zwiększają wydajność  

 kopiowania

• Duża pojemność podajników papieru do 5600 arkuszy

• Funkcja budowania prac – wielostronicowe oryginały niemieszczące  

 się w podajniku mogą być skanowane partiami i przechowywane  

 do wykonania w postaci jednego zadania

• Funkcje edytowania obrazu – Multi-shot („4 na 1”, „2 na 1”)  

 – kopiowanie 4 lub 2 oryginałów na jedną stronę, powiększanie na kilka  

 stron, powtarzanie obrazu, drukowanie obrazu lustrzanego i wiele  

 innych funkcji

*1 Przy łączeniu arkuszy papieru o różnych formatach różnego typu istnieją pewne  

ograniczenia.
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Skanowanie Skanowanie do e-mail
Skanowanie 
na serwer FTP

Skanowanie 
do folderu sieciowego

Skanowanie 
do pamięci USB

Skanowanie 
na pulpit komputera

WYDAJNE SKANOWANIE SIECIOWE W KOLORZE

Dzięki nowym modelom MX-3100N/MX2600N skanowanie stało  
się nie tylko łatwiejsze i bardziej uniwersalne, ale także dużo szybsze  
– osiąga maks. szybkość 50 stron na minutę w rozdzielczości  
200 x 200 dpi. Co więcej, 100-arkuszowy dwustronny podajnik 
oryginałów z łatwością daje sobie radę z dokumentami o różnych 
typach stron – kolorowych, czarno-białych i różnych formatach 
papieru, aż do formatu A3. Po prostu załaduj dokument do podajnika  
i naciśnij przycisk.

Gdy tylko Twoje dokumenty zostaną zeskanowane i zapisane jako  
pliki cyfrowe, możliwe jest ich wysłanie w dowolne miejsce. Po prostu 
przeszukaj swoją książkę adresową (protokół Lightweight Directory 
Access Protocol – LDAP – pozwala na szybkie przeszukiwanie adresów 
poczty elektronicznej), wybierz odbiorców wiadomości i kliknij,  
by przesłać zeskanowany dokument. Możesz również przesłać 
zeskanowane dokumenty bezpośrednio do swojego komputera,  
do foldera sieciowego (SMB), wiadomości e-mail, serwera FTP  
lub pamięci USB.

W SKRÓCIE…

• Skanowanie w kolorze do komputera, do poczty elektronicznej,  

 na serwery FTP, do folderu sieciowego (SMB) lub do pamięci USB 

• Prędkość skanowania w kolorze i trybie czarno-białym – maks.  

 50 stron na minutę*1

• Dokument zawierający strony o różnych formatach*2 zostanie  

 automatycznie zeskanowany dzięki dwustronnemu podajnikowi  

 oryginałów (RSPF)

• Automatyczny wybór koloru – urządzenia MX-3100/MX-2600N  

 automatycznie wykrywają strony kolorowe i czarno-białe w oryginalnym  

 wielostronicowym dokumencie, dobierając odpowiedni tryb pracy  

 do każdej strony

• Kompatybilność z aplikacjami zgodnymi z sieciowym  

 interfejsem TWAIN (tryb pull scan)

• Zawiera aplikację Sharpdesk™ ułatwiającą zarządzanie  

 dokumentami

• Protokół LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - pozwala  

 na szybkie przeszukiwanie adresów poczty elektronicznej dla  

 sprawnego przesyłania zeskanowanych dokumentów, jak również  

 na automatyczną synchronizację z serwerem poczty elektronicznej

• Możliwość skanowania do plików różnego formatu - XPS, TIFF,  

 PDF, szyfrowanych plików PDF, JPEG  

• Łatwe wprowadzanie tekstu – często używane treści poczty  

 elektronicznej można zaprogramować i wprowadzać za pomocą  

 odpowiedniego przycisku; całą treść można również wprowadzić  

 ręcznie przy pomocy wysuwanej klawiatury

*1 50 stron na minutę skanowanych przy rozdzielczości 200 x 200 dpi.

*2 Przy łączeniu arkuszy papieru o różnych formatach istnieją pewne ograniczenia.

50 STRON  
NA MINUTĘ 
PRĘDKOŚĆ 
SKANOWANIA

SKANOWANIE 
DO E-MAIL, 
fOLDERU 
SIECIOWEGO, 
NA PULPIT, 
SERWER fTP  
I DO PAMIĘCI USB
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G3 14.4 Kbps

Czas przygotowania Czas transmisji Czas kończenia

Super G3 36.6 Kbps

UNIWERSALNY fAKS Z RÓŻNYMI TRYBAMI WYSYŁANIA

Nie musisz już zajmować cennej powierzchni biurowej oddzielnym 
urządzeniem służącym do wysyłania faksów. Opcjonalny moduł faksu 
przyłączany do modeli MX-3100N i MX-2600N umożliwi Ci szybkie 
i łatwe przesyłanie dokumentów tą drogą. Dokumenty w formie 
papierowej mogą być błyskawicznie zeskanowane i przesłane  
z prędkością 33600 bps dzięki ultraszybkiemu faksowi Super 
G3. Dokumenty w formie elektronicznej mogą być przekazane 
bezpośrednio z komputera przy wykorzystaniu funkcji  
PC-faks/PC-I-faks. A to jeszcze nie wszystko.

W SKRÓCIE…

• Niezwykła uniwersalność – wysyłanie i przyjmowanie faksów jedno-  

 i dwustronnych do wielkości formatu A3

• Oszczędność czasu – kompresja Super G3/JBIG to większa szybkość

  -  transmisja on-line ogranicza czas wykonania  

   zadania

   -  100-arkuszowy dwustronny podajnik  

    oryginałów (RSPF) zwiększa wydajność 

• Szybkie przesyłanie – możliwe jest wprowadzenie do 999 najczęściej  

 używanych numerów i ich wybieranie za pomocą pojedynczego  

 przycisku

• Faksowanie bez użycia papieru dzięki przekierowaniu  

 wewnętrznemu umożliwia kontrolę odebranych faksów poprzez pocztę  

 elektroniczną, a następnie wydruk tylko niezbędnych dokumentów

• Niezawodność – pamięć flash zapobiega utracie danych  

 przy problemach z zasilaniem

• Faksowanie dwustronne – automatycznie skanuje i wysyła  

 dwustronne oryginały, może również drukować dwustronnie odebrane  

 faksy

• Faks internetowy – wysyła i odbiera faksy przez internet pomiędzy  

 urządzeniami zgodnymi ze standardem ITU-T T-37 bez obawy o koszty

• PC-Faks/PC-I Faks – dane są przesyłane bezpośrednio z komputera  

 do faksu z pominięciem wydruku na papierze

• Podgląd miniaturek faksów pozwala obejrzeć przychodzące  

 dokumenty

Uwaga: faksowanie i faksowanie internetowe dostępne jedynie w trybie czarno-białym.

FAKS SUPER G3 
O PRĘDKOŚCI 
33 600 b/s

FAKSOWANIE 
DWUSTRONNE

AUTOMATYCZNA OBRÓBKA KOńCOWA fAKSÓW

Wbudowany moduł dupleksu może automatycznie drukować dwustronnie 

odebrane faksy. Modele MX3100N/MX2600N mogą również zostać 

zaprogramowane tak, żeby automatycznie kopiowały otrzymane faksy  

w celu dalszego rozpowszechniania w biurze, a nawet, jeśli urządzenie  

ma zainstalowany opcjonalny finiszer, zszywać je w pożądany sposób.
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Folder 
tymczasowy

Folder 
główny

Folder 
użytkownika

Powtórne 
wysłanie

Powtórne 
drukowanie

RESEND REPRINTKOPIA DRUK SKAN FAKS PC-FAKS

Przetwarzane dane Zapisanie 
na twardym dysku

Ponowne 
wykorzystanie

PROSTY ZAPIS W fOLDERZE TYMCZASOWYM

Użytkownicy mają możliwość zapisu danych 

przetwarzanych podczas kopiowania, drukowania, 

skanowania i faksowania*2 (do 1700 stron  

lub 1000 plików*1) w tymczasowych folderach

plików na twardym dysku do późniejszego 

wykorzystania, co eliminuje potrzebę powtarzania 

wykonanych uprzednio zadań.

ZAAWANSOWANA fUNKCJA DŁUGOTRWAŁEJ 
ARChIWIZACJI

Istnieje możliwość zapisu wykonanych zadań  

na twardym dysku w folderach (do 1000  

folderów) z uwzględnieniem indywidualnych  

nazw i lokalizacji oraz z dodatkową ochroną 

poufnych danych. Urządzenia MX-3100N/ 

/MX-2600N dają możliwość przechowywania  

do 3000 plików lub 5500 stron*1.  

Opcje przechowywania obejmują:

• folder główny – przechowuje pliki w centralnej lokalizacji, dogodnej  

 do używania przez większą grupę osób

• folder użytkownika – przechowuje poufne pliki w prywatnych  

 folderach chronionych hasłem

PODGLĄD 
MINIATUREK 
DOKUMENTÓW

ŁATWY 
DOSTĘP

SPRAWNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

Dzięki wbudowanemu twardemu dyskowi przechowującemu dokumenty  
i informacje o zadaniach wykonanych przez urządzenie zarządzanie 
dokumentami jeszcze nigdy nie było tak proste. Dokumenty mogą być 
ponownie przywołane, a cały proces drukowania powtórzony. Te funkcje to:

Łatwy dostęp

Dogodny dostęp do przechowywanych na twardym dysku dokumentów  

z poziomu panelu sterowania lub zachowanych przez przeglądarkę 

internetową. Istnieje również możliwość podglądu miniaturki pierwszej 

strony dokumentu przygotowanego do drukowania.

Bezpieczne przechowywanie danych

Po instalacji opcjonalnego modułu ochrony danych wszystkie dane, 

które znajdą się na twardym dysku urządzenia MX-3100N/MX-2600N  

są szyfrowane, tak aby chronić poufne dane i dokumenty  

przed dostępem osób nieupoważnionych.

*1  Powyższe dane dotyczą karty testowej firmy Sharp (format A4 z 6-proc. zadrukiem,  

 tryb czarno-biały). Folder plików tymczasowych współdzieli twardy dysk z funkcją  

 budowania prac; przy użyciu obu funkcji dostępnych jest do 12 GB wolnego miejsca  

 do przechowywanych danych. Pojemność dla stron w kolorze będzie odpowiednio  

 mniejsza.

*2  Za pomocą opisywanej funkcji można archiwizować wyłącznie wysłane faksy i faksy 

 internetowe. Archiwizacja faksów odebranych jest niemożliwa.
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Okno statusu zadań

Printer Status Monitor

Aplikacja PAU

OPROGRAMOWANIE 
SHARP OSA®

ŁATWE 
ZARZĄDZANIE

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZWIĘKSZAJĄCE 
WYDAJNOŚĆ

SPRAWNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ShARPDESK™

Program Sharpdesk™ pozwala zarządzać dokumentami w ponad 200 

formatach plików. W postaci jednej aplikacji na pulpicie komputera integruje 

zeskanowane dokumenty i pliki popularnych programów, takich jak Word.

Ułatwia organizację, edycję, odnajdywanie i dystrybucję dokumentów  

w sieci, jak również umożliwia tworzenie nowych dokumentów, które łączą 

zeskanowane dane z plikami takich programów, jak Microsoft Word. Funkcje 

obejmują:

• Łatwe w obsłudze okno umożliwiające przeglądanie miniatur  

 dokumentów 

• Sharpdesk Imaging dostarcza narzędzi do nanoszenia komentarzy  

 i korekty bez użycia papieru

• Sharpdesk Composer wiąże różne typy plików w pojedynczy  

 dokument

• funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR) konwertuje  

 dokumenty do postaci edytowalnych plików tekstowych

• Output zone rozdziela pliki do poczty elektronicznej, drukarek  

 i pozostałych aplikacji

• funkcja wyszukiwania plików umożliwia ich odnajdywanie  

 na podstawie nazwy, słów kluczowych lub zakładek

Oprogramowanie firmy Sharp OSA® (Open Systems Architecture)

Możesz zwiększyć wydajność urządzeń MX-3100N/MX-M2600N dzięki 

platformie Sharp OSA (Open Systems Architecture). Umożliwia ona 

niezależnym producentom oprogramowania zintegrowanie urządzenia  

z ich aplikacją. Oprogramowanie OSA jest wyposażone w trzy moduły:

• Moduł integrujący aplikacje (MX-AMX1) umożliwia użytkownikowi  

 dodanie do skanowanych dokumentów metadanych w celu odpowiedniej  

 obróbki i archiwizacji pliku

• Moduł komunikacji aplikacji (MX-AMX2) umożliwia aplikacji zdalne  

 tworzenie, konfigurację oraz skanowanie i wydruk zadań  

 przekazanych do urządzenia wielofunkcyjnego

• Zewnętrzny moduł kont (MX-AMX3) kontroluje i ogranicza dostęp  

 indywidualnych użytkowników i grup roboczych w zależności  

 od przyznanych uprawnień dostępu

• Administratorzy mogą ustawiać wiele  

 funkcji z poziomu sieci, m.in. kontrolować  

 dostęp użytkowników oraz bezpieczeństwo  

 systemu. Aplikacja PAU (Printer  

 Administration Utility) upraszcza  

 zarządzanie drukowaniem sieciowym,  

 pozwalając administratorom sieci  

 na dostosowanie monitorowanych pozycji  

 do indywidualnych potrzeb oraz  

 na podgląd ustawień (takich jak adresy IP)  

 bezpośrednio z ich komputera poprzez  

 standardową przeglądarkę internetową.

• Jeżeli w urządzeniu MX-3100N/ 

 /MX-2600N kończy się papier lub toner,  

 Printer Status Monitor powiadomi o tym  

 w łatwej do zrozumienia formie graficznej.  

 Pozwala uniknąć problemów, zanim  

 się pojawią.

• Niezależnie od trybu drukowania  

 czy kopiowania, na panelu sterowania,  

 w oknie statusu zadań widoczna jest lista  

 wszystkich realizowanych zadań.  

 Dzięki temu użytkownik widzi pozycję  

 swojego zadania w kolejce oczekiwania.

Zintegrowane z siecią zarządzanie urządzeniem
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Kasowanie danychSzyfrowanie danych

Dane zgromadzone podczas każdego z zadań zostaną 
automatycznie wykasowane po zakończeniu pracy.

SKASO-
WANEPOUFNE

Nieznany komputer – odmowa dostępu

MacintoshWindows® 98/Me
Windows® 2000/XP/Vista

DANE
KOPII

DANE
DRUKU

DANE
SKANU

DANE
FAKSU

(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

AUTORYZACJA 
UŻYTKOWNIKA

CAŁKOWITA 
OChRONA 
DANYCh

Zaawansowane funkcje zabezpieczenia urządzeń MX-3100N/MX-2600N 
chronią Twoje dane i sieć na wielu poziomach.

funkcja kontroli dokumentów
Funkcja kontroli dokumentów*1 zapobiega próbom nieupoważnionego 
kopiowania, skanowania, wysyłania faksów i archiwizowania poufnych 
dokumentów. Urządzenia MX-3100N/MX-2600N wprowadzają do kopii 
dane zabezpieczające dokument podczas jego pierwszego kopiowania 
lub drukowania. Te dane zostają wykryte w chwili, gdy ktokolwiek usiłuje 
skopiować dokument. Wszelkie nieupoważnione próby kopiowania 
zostaną przez opisywaną funkcję po prostu anulowane lub nastąpi 
wysunięcie pustej kartki*2.

*1 Wymaga modułu ochrony danych. Może nie działać z niektórymi typami dokumentów  
i rodzajami papieru.

*2 Użycie opisanej wyżej funkcji może spowodować wysunięcie pustej kartki, jeśli papier zostanie 
pobrany już wcześniej – przed wykryciem zabezpieczonego dokumentu – przez urządzenie  
MX-3100N/MX-2600N.

Moduł ochrony danych
Cyfrowe kopiarki i drukarki oraz wielofunkcyjne systemy na swoich 
twardych dyskach lub pamięciach wewnętrznych mogą przechowywać 
setki stron poufnych informacji z wykonanych zadań. Żeby zabezpieczyć  
te informacje przed nieupoważnionym dostępem, opcjonalny moduł 
ochrony danych automatycznie szyfruje i kasuje dane po wykonaniu 
zadania, w ten sam sposób jak dane zapisane na dysku twardym  
i przechowywane w książce adresowej.

SOLIDNE, NAJNOWSZE ZABEZPIECZENIA

W SKRÓCIE…

• Moduł ochrony danych*1 szyfruje i kasuje w bezpieczny i trwały  

 sposób po wykonaniu zadania wszystkie dane na twardym dysku  

 lub w pamięci wewnętrznej 

• Funkcja kontroli dokumentów*1 chroni przed nieupoważnionym  

 kopiowaniem, skanowaniem, wysyłaniem faksów i archiwizowaniem

• Szyfrowanie plików PDF chronionych hasłem zapobiega przed  

 nieupoważnionym przeglądaniem poufnych danych

• Bezpieczna karta sieciowa pozwala na zarządzanie portami  

 i protokołami sieciowymi, jak również jest zaporą chroniącą przed  

 bezpośrednim połączeniem i uzyskaniem dostępu  

 przez nieupoważnionych użytkowników

• System ochrony danych i wydruków zabezpiecza poufne  

 informacje przed przejęciem, wymagając od użytkownika podania kodu  

 PIN, zanim dokumenty zostaną wydrukowane 

• Sieciowy pakiet szyfrujący (SSL) szyfruje dane komunikacji sieciowej, 

 uniemożliwiając ich wyciek poprzez sieć

• Uwierzytelnienie użytkownika wymaga zalogowania się poprzez  

 podanie hasła dostępu do urządzenia i IEEE802.1X

• Bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów*1 – wszystkie  

 dane przechodzące przez twardy dysk są szyfrowane, a funkcja  

 zaawansowanej archiwizacji zapewnia solidne bezpieczeństwo,  

 chroniąc wszelkie dane hasłem*3

 *3  Ochrona hasłem dostępna jest w pakiecie standardowym.  
Szyfrowanie jest opcjonalne.
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4. MX-TRX1

8. MX-LCX1 

9. MX-FXX2

5. MX-DEX7 7. MX-DKX3/W6. MX-DEX6

2. MX-FN10

3. MX-RBX3

1. MX-FNX9

OPCJE OBRÓBKI 
KOńCOWEJ

SPRZĘT  
I OPROGRAMOWANIE

OBRÓBKA KOńCOWA

1. MX-fNX9 finiszer 
Format od A3 do B5 (offset/zszywanie), format od A3W  
do A5R*1 (bez offsetu)
Taca offsetowa (górna): maks. 500 arkuszy*2

Liczba zszywanych arkuszy: maks. 50 arkuszy, kilka sposobów zszycia*2

Punkty zszycia: 3 pozycje (przód, tył lub dwie zszywki)

Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-fNX9:
MX-PNX1A Moduł dziurkacza (2 dziurki) 
MX-PNX1C Moduł dziurkacza (4 dziurki) 
MX-PNX1D Moduł dziurkacza (4 szerokie dziurki) 

2. MX-fN10 finiszer siodłowy 
Format od A3 do B5 (offset/zszywanie), format od A3W  
do A5R*1 (bez offsetu)
Taca offsetowa (górna): maks. 1000 arkuszy*2

Liczba zszywanych arkuszy: maks. 50 arkuszy, kilka sposobów zszycia*2

Punkty zszycia: 3 pozycje (przód, tył lub dwie zszywki)
Taca finiszera siodłowego (dolna): 10 zestawów  
(11–15 arkuszy), 15 zestawów (6–10 arkuszy), 20 zestawów  
(1–5 arkuszy). Maksymalnie 15 arkuszy w zestawie.

Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-fN10
MX-PNX5A Moduł dziurkacza (2 dziurki) 
MX-PNX5C Moduł dziurkacza (4 dziurki) 
MX-PNX5D Moduł dziurkacza (4 szerokie dziurki) 

3. MX-RBX3 Moduł transportujący papier 
Wymagany przy użyciu MX-FN10

4. MX-TRX1 Taca wyjściowa 

SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE

Drukowanie

MX-PKX1 zestaw druku PS3
Umożliwia drukowanie w trybie PostScript
MX-PUX1 Zestaw druku XPS  
(wymaga dodatkowej pamięci) 
AR-Pf1 Zestaw czcionek kodu kreskowego 

Wysyłanie faksów

9. MX-fXX2 Moduł faksu Super G3
MX-fWX1 Moduł faksu internetowego 

Dodatkowe licencje programu SharpdeskTM:

MX-USX1 – 1 użytkownik
MX-USX5 – 5 użytkowników 
MX-US10 – 10 użytkowników
MX-US50 – 50 użytkowników
MX-USA0 – 100 użytkowników

Bezpieczeństwo

MX-fR10U Moduł ochrony danych  
(wersja komercyjna)

MX-fR10 Moduł ochrony danych Data Security Kit 
(wersja z certyfikatem Common Criteria)* 

Oprogramowanie Sharp OSA®

MX-AMX1 Moduł integracji aplikacji 
MX-AMX2 Moduł komunikacji aplikacji 
MX-AMX3 Zewnętrzny moduł kont 
MX-KBX1 Klawiatura 

*  Dostępny w późniejszym  
terminie

URZĄDZENIE PODSTAWOWE

5. MX-DEX7 Podstawa z dwoma podajnikami  
o pojemności 500 arkuszy każdy
format A3 do B5R (80 g/m2)

6. MX-DEX6 Podstawa z jednym podajnikiem  
o pojemności 500 arkuszy
format A3 do B5R (80 g/m2)

7. MX-DKX3W Podstawa drewniana

8. MX-LCX1 Podajnik o dużej pojemności  
na 3500 arkuszy format A4 lub B5, (80 g/m2)

MX-3100N/MX-2600N 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE

*1 Oprócz A5R *2 Format A4 lub mniejszy, 80 g/m2 . 
Nie wszystkie opcje mogą być wszędzie dostępne.

* 660 mm z wysuniętą tacą z opcjami



*1 Tryb kopiowania: Podczas kopiowania ciągłego dokumentu w trybie non-offset na zwykłym papierze formatu A4 w orientacji pionowej. Tryb drukowania: Podczas drukowania ciągłego dokumentu w trybie non-offset na zwykłym papierze formatu 
A4 w orientacji pionowej, nie licząc czasu przetwarzania. *2 1 GB = jeden miliard bitów w odniesieniu do pojemności twardego dysku. Rzeczywista pojemność sformatowanego dysku jest mniejsza. *3: Podawanie papieru formatu A4 *4 Do wysyłania  
za pomocą internet faksu i PC-internet faksu wymagany jest opcjonalny moduł faksu internetowego MX-FWX1. *5 Pomiaru dokonano w oparciu o karty testowe firmy Sharp (format A4 z 6-proc. zadrukiem, tryb czarno-biały). Folder plików tymczasowych 
współdzieli twardy dysk z funkcją budowania prac; podczas używania obu funkcji dostępnych jest 12 GB do przechowywania danych. Pojemność będzie mniejsza przy przechowywaniu stron kolorowych. *6 Wymagany opcjonalny moduł faksu  
MX-FXX2. *7 Dla Mac OS i Ether Talk wymagany opcjonalny zestaw druku MX-PKX1. *8 Wymagany opcjonalny zestaw druku MX-PKX1. *9 Pomiaru dokonano w oparciu o karty testowe firmy Sharp – około 700 znaków (format A4, orientacja pozioma), 
standardowa rozdzielczość w trybie Super G3, 33 600 bitów/s, kompresja JBIG

Wygląd i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były aktualne  
w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfikatu i jest ono umieszczane na produktach 
spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest zarejestrowanym znakiem w Stanach 
Zjednoczonych. Windows i WindowsNT są zarejestrowanymi znakami firmy Microsoft Corporation. Nazwy 
wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów oraz logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami 
handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli.©Sharp Corporation 2008 Ref: BR-MX-3100N/MX-2600N. 
Wszystkie znaki handlowe są oznaczone. E&OE.

Sharp Electronics (Europe) GMBh 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

02-844 Warszawa, ul. Puławska 469
tel.: +48 22/545 81 00, faks: +48 22/545 81 05

www.sharp.pl

Dealer:

MX-3100N/MX-2600N
Cyfrowe kolorowe systemy wielofunkcyjneDANE TECHNICZNE

Parametry ogólne

Maks. prędkość urządzenia*1 A4 orientacja pionowa A3

MX-3100N Tryb kolorowy 
liczba kopii/stron na minutę

31 14

Tryb czarno-biały  
liczba kopii/stron na minutę

31 14

MX-2600N Tryb kolorowy 
liczba kopii/stron na minutę

26 13

Tryb czarno-biały  
liczba kopii/stron na minutę

26 13

format papieru Maks. A3 orientacja pozioma, min. A5R

Gramatura papieru Kasety: 60 g/m2 – 209 g/m2 (również dupleks)
Podajnik boczny: 55 g/m2 – 256 g/m2

Pojemność podajników 
papieru

Standardowo: 1100 arkuszy (dwa 500-arkuszowe podajniki  
i 100-arkuszowy podajnik boczny),
Maksymalnie: 5600 arkuszy (cztery 500-arkuszowe podajniki, 
100-arkuszowy podajnik boczny i 3500-arkuszowy podajnik)

Czas nagrzewania Poniżej 60 s

Pamięć [Pamięć kopiarki] standardowo 1 GB; maksymalnie 2 GB
[Pamięć drukarki] standardowo 512 MB; maksymalnie 1,5 GB; 
80 GB HDD*2

Zasilanie Lokalne napięcie zmienne ±10%, 50/60 Hz

Maks. znamionowy pobór 
mocy

1,84 kW (przy zasilaniu od 200 do 240 V)

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 620 x 695 x 950 mm

Ciężar ok. 112 kg

Przechowywanie dokumentów

Pojemności dostępne  
dla funkcji przechowywania 
dokumentów

Folder główny i użytkownika: 38 GB, 5500 stron*5 lub 3000 
plików
Folder plików tymczasowych: 12 GB, 1700 stron*5 lub 1000 
plików

Przechowywanie zadań Kopiowanie, drukowanie, bezpośrednie drukowanie,  
skanowanie, przesyłanie faksów*6

Przechowywanie folderów Folder plików tymczasowych, folder główny, foldery własne
(maks. 1000 folderów)

Przechowywanie  
poufnych danych

Ochrona hasłem

Drukarka sieciowa

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi 

Interfejs USB 2.0: High-speed 
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Obsługiwane systemy 
sieciowe OS*7

Standardowo: Windows NT® 4.0 SP5 lub późniejsze, 
Windows® 98/ME, Windows® 2000, Windows™ server 2003, 
Windows® XP, Windows Vista®

Opcjonalnie: Mac OS 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 
10.5 – 10.5.1

Protokoły sieciowe*7 TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk 
(AppleTalk)

Protokoły drukowania LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili), HTTP, 
aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, protokół FTP  
do pobierania plików do drukowania, protokół sieciowy  
drukowania EtherTalk, IPP

Emulacja PDL Standardowo: PCL 6/5c
Opcjonalnie*8: emulacja PS3

Dostępne czcionki 80 czcionek ze sterownikiem PCL, 136 czcionek z emulacją PS3*8

Czarno-biały faks (wymagany opcjonalny moduł faksu MX-fXX2)

Metoda kompresji MH/MR/MMR/JBIG

Protokół komunikacyjny Super G3/G3

Czas przesyłania Mniej niż 3 sekundy*9

Prędkość modemu Od 33 600 do 2 400 bitów/s z automatyczną redukcją  
prędkości

Rozdzielczość przesyłania Standardowo: 203,2 x 97,8 dpi,  
Wysokiej jakości: 406,4 x 391 dpi

Szerokość (format) zapisu Format od A3 do A5

Pamięć 8 MB flash

Gradacja odcieni Odpowiednik 256 odcieni

Kopiarka

format oryginału Maks. A3

Czas pierwszej kopii*3 Kolorowej: 8,9 s; czarno-białej: 6,0 s

Kopiowanie w trybie 
ciągłym

Maks. 999 kopii

Rozdzielczość 600 x 600 dpi (w kolorze i trybie czarno-białym)

Gradacja odcieni Odpowiednik 256 odcieni

Zakres regulacji skali 
kopiowania

Od 25 do 400% (od 25 do 200%, wykorzystując podajnik RSPF) 
z 1-proc. skokiem

Zaprogramowane skale 
kopiowania

10 skal (5 skal pomniejszania/5 skal powiększania)

Skaner sieciowy*4

Metoda skanowania Push Scan (z panelu sterowania),  
Pull Scan (z sieciowym interfejsem TWAIN)

Rozdzielczość Push Scan: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull Scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Od 50 do 9600 dpi

Obsługiwane formaty 
plików

XPS, PDF, szyfrowane pliki PDF, JPEG, TIFF

Oprogramowanie skanera Program Sharpdesk™

Skanowanie docelowe Skanowanie przez pocztę elektroniczną, na pulpit, na serwer 
FTP, do folderu sieciowego i pamięci USB


