MX-M200D/MX-M160D
Cyfrowy system wielofunkcyjny

Uniwersalne, kompaktowe systemy
wielofunkcyjne dla małych biur

Maks. 16/20
stron na minutę

Kolorowe
skanowanie
w formacie A3

Szybkość, wydajność, niskie koszty
to oczekiwania każdego biura
Dwustronne drukowanie i kopiowanie, skanowanie
w kolorze oraz opcjonalny faks i drukowanie sieciowe – nowe czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne
MX-M200D i MX-M160D A3 zawierają te wszystkie
funkcje przy zaskakująco małych rozmiarach.
W rzeczywistości te nowe urządzenia zostały zaprojektowane z przeznaczeniem dla nowoczesnych małych
biur i firm, w których wewnętrzna przestrzeń i budżet
są ograniczone, a które muszą pracować nieco wydajniej.
Wszystko podporządkowane potrzebom biura,
wszystko w jednym miejscu
W zależności od modelu, możesz drukować z prędkością 20 lub 16 stron na minutę. Dzięki emulacji języka opisu strony Sharp Printer Language z kompresją
(SPLC) prędkości drukowania sięgają maksimum.
Nawet w przypadku złożonych zadań kopiowanie
odbywa się szybko, a każdy pracownik będzie mógł
docenić zaawansowane funkcje do tworzenia wielostronicowych zestawów dokumentów bez konieczności sortowania stron (np. wygodną edycję obrazu
i użyteczne elektroniczne sortowanie). Dwustronny
podajnik dokumentów może zostać określony w celu
łatwiejszego skanowania i kopiowania dwustronnego.

W standardzie dostępna jest funkcja skanowania
w kolorze w formacie A3. Jeśli wybierzesz opcję skanowania sieciowego, możesz skanować dokumenty do
komputera, serwera FTP lub bezpośrednio do poczty
elektronicznej. Dodając opcjonalny moduł faksu, uzyskasz naprawdę uniwersalny, kompaktowy i dostępny
system wielofunkcyjny dla całego biura, który będzie
idealnym rozwiązaniem dla codziennego przetwarzania dokumentów.
Z myślą o nowoczesnych biurach
Wierzymy, że nowoczesna technologia powinna być widoczna. Firma Sharp stworzyła te niezwykłe, nowe urządzenia o eleganckich
kształtach i atrakcyjnym wyglądzie, dopasowanym do najnowocześniejszego wnętrza biura.
Wiemy, że troszczysz się o środowisko naturalne. Dlatego nasze produkty projektujemy z myślą o środowisku. Gwarantujemy, że modele
MX-M200D i MX-M160D są w pełni zgodne z najnowszymi wymaganiami normy Energy Star w wersji 1.1.
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Norma Energy
Star
Certyfikat w
wersji 1.1

Czarno-białe
urządzenie wielofunkcyjne A3

MX-M200D/MX-M160D – kluczowe właściwości
i funkcje
Wydajne kopiowanie

Wydajne drukowanie

Wydajne skanowanie w kolorze

•	Szybkie kopiowanie z prędkością 20/16
kopii na minutę oraz krótki czas pierwszej
kopii – 7,2 sekundy

•	Standardowa emulacja języka opisu
strony Sharp Printer Language z kompresją (SPLC) skraca czas przesyłania danych
i proces drukowania

•	Skanowanie formatu A3 w pełnym kolorze z rozdzielczością 600 x 600 dpi

•	Funkcja „skanuj raz, drukuj wiele razy”
przechowuje zeskanowane oryginały
w pamięci, umożliwiając wykonanie do
999 kopii każdej strony
•	Wielostronicowe zestawy kopii są przygotowywane bez konieczności stosowania
sortera
•	Wbudowany wydajny, niezawodny jednoprzebiegowy dupleks
•	Opcjonalny 40-kartkowy jednoprzebiegowy podajnik oryginałów (SPF) oraz
dwustronny podajnik dokumentów (RSPF)
•	Standardowa pojemność papieru:
600 kartek (MX-M200D) lub 350 kartek
(MX-M160D), z możliwością rozszerzenia
do 1100 kartek
•	Uniwersalne funkcje edycji obrazu obejmują: kopiowanie z obrotem, tryb Card
Shot, kopiowanie „N-w-1”

•	Funkcja ROPM („przetwarzaj raz,
drukuj wiele razy”) zwiększa wydajność
drukowania do 20/16 stron na minutę
(maksymalnie)
• Funkcja drukowania dwustronnego
•	Opcjonalna emulacja języków opisu strony PCL 6/5e i PostScript 3
•	Standardowe gniazdo USB (port USB 2.0)
•	Możliwość rozszerzenia o drukowanie
sieciowe; obsługa większości popularnych
systemów operacyjnych i protokołów
sieciowych
•	Programy Printer Administration Utility
i Printer Status Monitor (opcja)
•	Filtrowanie adresów IP/MAC zapobiega
uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu
(opcja)
•	Wygodne funkcje drukowania obejmują:
tryb „N-up”, dopasowanie do strony,
znaki wodne, bezpośredni druk plików
w formacie PDF/TIFF (opcja)
•	Offsetowa separacja zadań umożliwia
rozsuwanie poszczególnych zestawów
dokumentów
•	Separator zadań rozdziela wydrukowanie
zadania kopiowania/faksu (opcja)

•	Program Sharpdesk™ do pełnego zarządzania dokumentami za pomocą komputera oraz Button Manager do wysyłania
zeskanowanych obrazów bezpośrednio
do aplikacji komputera
• 	Możliwość rozszerzenia o sieciowe skanowanie w kolorze umożliwia skanowanie
do e-mail, na pulpit, do serwera FTP
•	Protokół Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP) umożliwia łatwe przeglądanie adresów e-mail (opcja)
Szybkie wysyłanie faksów (opcja)
•	Standard transmisji Super G3 (modem o
prędkości 33,6 kb/s) i kompresja JBIG zwiększają prędkość wysyłania faksów
•	Szybka transmisja online radykalnie skraca
czas oczekiwania
• Wysyłanie i odbiór dwustronnych faksów
•	Szybkie wybieranie numerów i odbiorców
wybierania grupowego (50 numerów), 300
numerów szybkiego wybierania
Rozwiązania ekologiczne i przyjazne
użytkownikowi
•	Świadoma troska o środowisko naturalne
– energooszczędny projekt
• Certyfikat Energy Star
•	Przetwarzanie dwustronnych dokumentów oszczędza materiały
•	Łatwa dla każdego użytkownika obsługa
dzięki uniwersalnemu projektowi i 5-liniowemu panelowi sterowania LCD
•	Regulacja cyfrowej automatycznej
ekspozycji i tryb TEKST/FOTO zapewniają wspaniałą jakość obrazu w każdym
małym biurze

kopiarka dla każdego małego biura

Drukowanie
sieciowe (opcja)

Drukowanie
dwustronnych
dokumentów
w standardzie

Wysoko wydajne drukowanie
Dzięki szybkiemu drukowaniu z prędkościami 20 stron na minutę i 16 stron na minutę (odpowiednio) urządzenia MX-M200D

W skrócie

i MX-M160D zapewniają wyróżniająca się wydajność druku. Przy-

• Emulacja języków opisu strony SPLC (Sharp Printer Language with

spieszając drukowanie wielu dokumentów, funkcja „przetwarzaj

Compression) w standardzie zapewnia szybkie przesyłanie danych
i szybkie drukowanie.

raz, drukuj wiele razy” zmniejsza liczbę interwencji pracowników

• Funkcja drukowania dokumentów dwustronnych w standardzie.

i eliminuje dodatkowe przetwarzanie dokumentów. Wyposażenie

•	Offsetowa separacja zadań umożliwia rozsuwanie

w funkcje opcjonalnego drukowania sieciowego i bezpiecznego dostępu sieciowego (filtrowanie adresów IP/MAC) zapewnia urządzeniom MX-M200D i MX-M160D szybkość i uniwersalność.

poszczególnych zestawów dokumentów dla łatwego ich
przywoływania, a Separator zadań*1 zapobiega wymieszaniu prac
kopiowania i drukowania faksów.
•	Wydajne drukowanie sieciowe*2 obsługuje większość
powszechnie stosowanych systemów operacyjnych i protokołów
sieciowych.

Bezpieczny druk w sieci
Opcjonalny moduł drukowania i skanowania sieciowego MX-NB10
zapewnia bezpieczną obsługę poprzez ograniczenie dostępu do
urządzeń MX-M200D i MX-M160D podłączonych do Twojej sieci.

•	Bezpośredni druk plików w formacie PDF/TIFF*2 – pozwala
zaoszczędzić cenny czas dzięki drukowaniu plików PDF i TIFF
z pominięciem sterownika drukarki, umożliwia bezpośrednie
drukowanie ze stron WWW i załączników wiadomości e-mail.

Autoryzowany dostęp mają tylko komputery PC, których adresy IP

• Emulacja języków opisu strony PCL5e i PCL6*2.

lub MAC są zarejestrowane.

•	PostScript 3 jest zgodny*3 z większością czcionek i lepiej odtwarza
grafikę.
• Program Printer Administration Utility ułatwia zarządzanie
drukarką sieciową, a program Printer Status Monitor umożliwia
zdalne monitorowanie stanu drukarki*2.
•	Wygodne funkcje drukowania – tryb „N-up”, dopasowanie do
strony, znaki wodne i wiele innych.
*1 Niezbędny jest opcjonalny moduł MX-TR10.
*2 Niezbędny jest opcjonalny moduł MX-NB10. Do bezpośredniego drukowania
plików PDF niezbędny jest moduł MX-PK10.
*3 Niezbędny jest opcjonalny moduł MX-PK10.

Windows®

Macintosh

(10Base-T/100Base-TX)

Odmowa dostępu
nieznanym adresom IP/Mac
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Zwiększona
pojemność
papieru

Wydajne kopiowanie
Znakomita wydajność urządzeń MX-M200D i MX-M160D zapewnia
szybkie kopiowanie z prędkością 20 lub 16 kopii na minutę oraz

W skrócie

krótki czas pierwszej kopii – 7,2 sekundy. Wydajność wbudowanego

• Funkcja „skanuj raz, drukuj wiele razy” oraz elektroniczne
sortowanie zapewniają wysoko wydajne kopiowanie.

modułu dupleks nie tylko obniża zużycie papieru, ale również

• Można wykonać do 999 kopii przechowywanych w pamięci.

zwiększa wydajność, jeśli wykorzystywany jest opcjonalny dwu

• Opcjonalny podajnik RSPF lub SPF zapewnia szybkie i wygodne

stronny podajnik dokumentów RSPF. Połączenie wielu fascynujących

skanowanie dokumentów.

funkcji edycji obrazu sprawia, że modele MX-M200D i MX-M160D

• Zwiększona pojemność papieru: 350 kartek w standardzie
(MX-M160D), 600 kartek w standardzie (MX-M200D),

są niezwykle użyteczne.

z możliwością rozszerzenia do 1100 kartek w obu modelach.
•	Automatyczne przełączanie podajników zmniejsza przerwy

Kopiowanie dwustronne

w drukowaniu dzięki automatycznemu przełączaniu podajników,
gdy w pierwszym skończy się papier.

Dzięki wbudowanemu modułowi dupleks, urządzenia MX-M200D

•	Regulacja cyfrowej automatycznej ekspozycji, tryb TEXT

i MX-M160D mogą automatycznie wykonywać kopie dwustronne.

(tekst) i tryb PHOTO (zdjęcie) zapewniają optymalną jakość kopii.

Tryb kopiowania dwustronnego jest nawet bardziej wydajny,

•	Użyteczne funkcje edycji obrazu – Multi Shot (4-w-1, 2-w-1),

jeśli równocześnie wykorzystuje się opcjonalny podajnik RSPF do

obrót kopiowanego obrazu, kopiowanie sąsiednich stron i inne.

jedno- i dwustronnych oryginałów lub opcjonalny podajnik SPF

•	Automatyczny wybór podajnika i automatyczne
ustawienie skali.

jednostronnych oryginałów.
Kopiowanie i skanowanie w trybie Card Shot
Ta funkcja umożliwia jednodotykowe skanowanie i kopiowanie
obu stron karty (kart kredytowych, dowodów osobistych itp.)
na jednej stronie papieru.
Uwaga: Tylko przy użyciu szyby.

Funkcja SOPM („skanuj raz, drukuj wiele razy”)
i elektroniczne sortowanie
Po zeskanowaniu dokument jest

i offsetowo separowany podczas drukowania

elektronicznie sortowany

przechowywany w pamięci
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Wielostronicowy oryginał

kopiarka dla każdego małego biura

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1
Kopie

Skanowanie
do e-mail, na
pulpit lub do
serwera FTP

Opcjonalny
separator
zadań

Wydajne skanowanie w kolorze
i wydajne wysyłanie faksów
Oprócz wydajnego skanowania w kolorze urządzenia MX-M200D
i MX-M160D mogą przetworzyć dowolny typ dokumentu
papierowego (w formacie do A3) na edytowalny plik cyfrowy tak
łatwo, jak wykonać kopię. Opcjonalny 40-kartkowy podajnik RSPF
umożliwia

natychmiastowe

skanowanie

nawet

dokumentów

dwustronnych. Dzięki dostępnym aktualizacjom oprogramowania
skanowania sieciowego, całe biuro może w pełni korzystać
z edytowalnych plików, używanych we wspólnych aplikacjach biura,
do drukowania lub dystrybucji pocztą elektroniczną.

W skrócie
Skanowanie
• Skanowanie formatu A3 w pełnym kolorze
z rozdzielczością 600 x 600 dpi.
• Zgodność ze standardem TWAIN umożliwia współpracę
z aplikacjami sterującymi skanowaniem (pull scan).
•	Wygodne oprogramowanie narzędziowe
– Program Sharpdesk™ zarządzający dokumentami.
– Program Button Manager umożliwia przekazywanie
zeskanowanych obrazów bezpośrednio do komputera
(metoda push scan).

Program Sharpdesk™
- zarządzanie dokumentami na komputerze
Program Sharpdesk™ to oryginalne oprogramowanie opracowane
przez firmę Sharp, które umożliwia zintegrowane zarządzanie

• Skanowanie sieciowe*1 do e-mail, na pulpit lub do
serwera FTP.
• Protokół Lightweight Directory Access Protocol*1
(LDAP) umożliwia przeglądanie adresów pocztowych w celu
szybkiej dystrybucji zeskanowanych dokumentów.

dokumentami zapisanymi na komputerze w ponad 200 formatach

Faks

plików, w tym zeskanowanymi dokumentami papierowymi,

•	Wyjątkowa uniwersalność – wysyłanie lub odbiór

a także stworzonymi za pomocą popularnych aplikacji, np. Microsoft
Word. Program umożliwia uporządkowanie, edycję, wyszukiwanie
i dystrybucję dokumentów - wszystko za pomocą prostej operacji
„przeciągnij i upuść”.

jednostronnych lub dwustronnych*2 faksów formatu do A3.
•	Oszczędność czasu – metody transmisji Super G3 i JBIG
zwiększają prędkość wysyłania faksów:
– Wysyłanie online skracające czas operacji.
– 40-kartkowy podajnik RSPF zwiększa wydajność wysyłania
i odbierania faksów.

Istnieje możliwość rozszerzenia wydajności nowych urządzeń
wielofunkcyjnych dzięki opcjonalnemu modułowi faksu MX-

•	Automatyczne wybieranie – rejestracja do 50 często używanych
numerów wybierania jednoprzyciskowego oraz 300 numerów
wybierania dwucyfrowego.

FX10. Połączenie faksu Super G3 o prędkości 33600 b/s z łatwym

•	Pamięć flash zapobiega utracie danych w przypadku awarii zasilania.

wysyłaniem online sprawia, że moduł MX-FX10 zwiększa wydajność

•	Separator zadań (opcjonalny) zapobiega pomieszaniu odebranych

urządzeń MX-M200D i MX-M160D, skraca czas wysyłania
w stosunku do konwencjonego sposobu wysyłania.

faksów z zadaniami kopiowania i drukowania*3.
•	Transmisja PC-faks – bezpośrednie wysyłanie dokumentów
stworzonych na komputerze do urządzenia odbierającego
z pominięciem drukowania faksu na papierze.
*1 Niezbędny jest opcjonalny moduł MX-NB10.
*2 Wysyłanie dokumentów dwustronnych wymaga opcjonalnego podajnika RSPF.
*3 Istnieje możliwość wyznaczenia miejsca wyjścia dokumentów, faksy i wydruki
na tacę separatora lub kopie i wydruki na tacę dolną.
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Dane techniczne
wyposażenia
dodatkowego

MX-M200D/MX-M160D – wyposażenie dodatkowe
3. AR-RP10
Podajnik dokumentów RSPF

4. AR-SP10
Podajnik dokumentów SPF

2. AR-VR7
Pokrywa dokumentów

1. MX-TR10
Taca separatora zadań

MX-M200D urządzenie główne

MX-M160D urządzenie główne

8. MX-FX10
Moduł faksu

5. AR-D34
Kaseta o pojemności
250 kartek

6. AR-D35
Kaseta o pojemności
2 x 250 kartek

lub

7. AR-DK511
Podstawa do urządzenia
z jedną kasetą

i/lub

9. MX-NB10
Moduł rozszerzenia
sieciowego

7. AR-DK512
Podstawa do urządzenia
z dwiema kasetami

7. AR-DK513
Podstawa do urządzenia
z trzema kasetami

5. AR-D34
Kaseta o pojemności
250 kartek
6. AR-D35
Kaseta o pojemności
2 x 250 kartek

7. AR-DK514
Podstawa do urządzenia
z czterema kasetami

Obróbka końcowa

Urządzenie główne

Inne moduły opcjonalne

1. MX-TR10- taca separatora zadań
Oddziela wydruki w zależności od rodzaju zadania 		
(drukowanie, kopiowanie, faks)
– format od A3 do A6
Górna taca: 100 kartek
Dolna taca (urządzenie wielofunkcyjne): 150 kartek

2. AR-VR7 – pokrywa dokumentów

Faks

3. AR-RP10 – dwustronny podajnik
dokumentów RSPF
Od A3 do A5, 40 kartek, od 56 do 90 g/m2
4. AR-SP10 – jednostronny podajnik
dokumentów SPF
Od A3 do A5, 40 kartek, od 56 do 90 g/m2
5. AR-D34 – kaseta o pojemności 250 kartek		
Od A3 do B5R, 250 kartek, od 56 do 90 g/m2
6. AR-D35 – kaseta o pojemności 2 x 250 kartek
Od A3 do B5R, 500 kartek, od 56 do 90 g/m2

823 mm
1,088 mm

265 mm

574 mm

590 mm

Niektóre opcje mogą być niedostępne w zależności od regionu sprzedaży.

kopiarka dla każdego małego biura

7. Podstawa
Dostępne są cztery podstawy – wykorzystywane
w zależności od konfiguracji urządzenia
AR-DK511 – podstawa do urządzenia
z jedną kasetą
AR-DK512 – podstawa do urządzenia
z dwiema kasetami
AR-DK513 – podstawa do urządzenia
z trzema kasetami
AR-DK514 – podstawa do urządzenia
z czterema kasetami

8. MX-FX10 – moduł faksu
Moduł faksu Super G3
AR-MM9 – pamięć faksu 8 MB
Drukowanie i skanowanie
9. MX-NB10 – moduł drukowania sieciowego
i skanera sieciowego
Moduł interfejsu drukowania i skanowania sieciowego
Dodatkowe licencje programu Sharpdesk™:
MX-USX1 x 1 użytkownik
MX-USX5 x 5 użytkowników
MX-US10 x 10 użytkowników
MX-US50 x 50 użytkowników
MX-USA0 x 100 użytkowników
MX-PK10 – moduł PostScript 3*
Umożliwia drukowanie w PostScript 3
AR-PF1 – zestaw czcionek kodu kreskowego*
Zestaw czcionek kodów kreskowych
AR-PF2 – moduł pamięci flash ROM*
Dla dodatkowych czcionek			

*Niezbędny jest opcjonalny moduł MX-NB10

MX-M200D/MX-M160D

Dane techniczne
Dane ogólne
Prędkość urządzenia (maks.) A4
A3
MX-M160D
16 stron/min (kopii/min)
9 stron/min (kopii/min)
MX-M200D
20 stron/min (kopii/min)
11 stron/min (kopii/min)
Formaty papieru
A3 (maksymalny), A6 (minimalny)
Pojemność
MX-M160D
(w standardzie): 350 kartek (kaseta o pojemności 250 kartek i 100– kartkowy		
			
uniwersalny podajnik boczny)				
			
Maksymalna: 1100 kartek (kasety o pojemności 4 x 250 kartek i 100– kartkowy
			
uniwersalny podajnik boczny)
MX-M200D
(w standardzie): 600 kartek (kasety o pojemności 2 x 250 kartek i 100– kartkowy
			
uniwersalny podajnik boczny)
			
Maksymalna: 1100 kartek (kasety o pojemności 4 x 250 kartek i 100– kartkowy
			
uniwersalny podajnik boczny)
Gramatura papieru
Kasety: od 56 do 90 g/m2
			
Podajnik boczny: od 56 do 200 g/m2
Czas nagrzewania
Krótszy niż 45 sekund
Pamięć
Standardowa: 48 MB (współdzielona)			
			
Opcjonalna: 256 MB
Źródło zasilania
Napięcie znamionowe ±10%, 50/60 Hz
Maks. pobór mocy
1,2 kW (od 220 do 240 V)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
MX-M160D
590 x 574 x 437
MX-M200D
590 x 574 x 522
Ciężar
MX-M160D
28,1 kg
MX-M200D
33,0 kg

Kopiarka
Format skanowanego oryginału Maks. A3
Czas pierwszej kopii*1
7,2 sek.
Kopiowanie w trybie ciągłym Maks. 999 kopii
Rozdzielczość
600 x 600 dpi
Gradacja
Odpowiednik 256 odcieni
Zakres regulacji skali kopiowania Od 25 do 400% (od 50 do 200% przez podajnik SPF/RSPF) ze skokiem 1%
Zaprogramowane skale kopiowania 10 skal (5R/5E)

Drukarka
Rozdzielczość
Interfejs
Obsługiwane systemy operacyjne
Emulacja PDL SPLC

600 x 600 dpi
USB 2.0
Windows® 2000/XP, Windows Vista®
SPLC (Sharp Printer Language with Compression)

Cyfrowy system wielofunkcyjny

Skaner sieciowy (niezbędny jest opcjonalny moduł MX-NB10)
Rozdzielczość
600 dpi, 300 dpi*2
Pamięć
64 MB, z możliwością rozszerzenia do 320 MB
Interfejs
10Base-T/100Base-TX
Obsługiwane systemy operacyjne*3 Standardowo: Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista
			
Opcjonalnie: Mac OS 9,0-9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10,5 – 10.5.6
Protokoły sieciowe
TCP/IP, IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Emulacja PDL
W standardzie: emulacja PCL 6/5e
			
Opcjonalna*3: emulacja PS3
Dostępne czcionki
80 czcionek do emulacji PCL, 136 czcionek do emulacji PS3*3
Dostarczone użyteczne oprogramowanie Sharp Printer Administration Utility, Sharp Status Monitor
Kolorowy skaner
Metoda skanowania
			
Rozdzielczość*4
			
			
Protokoły
Interfejs
Użyteczne oprogramowanie skanera

Skaner sieciowy
Metoda skanowania
Rozdzielczość*4

Push scan (poprzez panel sterowania)
Pull scan (z aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN)
Push scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi			
Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi			
Od 50 do 9600 dpi*5 poprzez ustawienie użytkownika
TWAIN, WIA (Windows XP only), STI
USB 2.0
Button Manager, Sharpdesk™

(niezbędny jest opcjonalny moduł MX-NB10)
Push scan (poprzez panel sterowania)

Formaty plików
Użyteczne oprogramowanie skanera
Obsługiwane systemy operacyjne
Odbiorcy dokumentów

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
JPEG, PDF, TIFF
Sharpdesk™
Standardowo: Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista
Skanowanie do e-mail, serwera FTP, na pulpit

Faks (niezbędny jest opcjonalny moduł MX-FX10)
Metody transmisji
MH/MR/MMR/JBIG
Protokoły komunikacji
Super G3/G3
Czas wysyłania
Mniej niż 3 sekundy*6
Prędkość modemu
Od 33 600 b/s do 2400 b/s z automatyczną redukcją prędkości
Rozdzielczość wysyłania Standardowa: 203,2 x 97,8 dpi				
			
Super Fine: 406,4 x 391 dpi
Format zapisu
Od A3 do A5
Pamięć
2 MB pamięci flash, maks. 10 MB (z opcjonalnym modułem AR-MM9)
Odcienie szarości
Odpowiednik 256 odcieni

*1
Przy podawaniu kartek formatu A4 z pierwszego podajnika. *2 Można ustawić rozdzielczość 300 dpi, jeśli wykorzystywany jest sterownik PCL6 lub PCL5e. *3 PS3, Mac OS i EtherTalk wymagają modułu MX-PK10. *4 Rozdzielczość
w trybie skanowania zależy od pojemności zainstalowanej pamięci. *5 Rozdzielczości wyższe niż 600 dpi są interpolowane. *6 Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej firmy Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany
dłuższą krawędzią przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33 600 b/s, z kompresją JBIG).

Parametry konstrukcyjne 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
spełniającychwymaganiastandarduENERGYSTAR.ENERGYSTARjestznakiemzarejestrowanymwStanachZjednoczonych.Windows,WindowsNT,WindowsXPiWindowsVistasązarejestrowanymiznakamihandlowymifirmyMicrosoft
Corporation. Citrix jest znakiem handlowym firmy Citrix Systems, Inc. i/lub jednej lub więcej filii, i może być zarejestrowany w Urzędzie Patentowym i Znaków Handlowych w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Nazwy wszystkich
pozostałychprzedsiębiorstw,produktówilogosąznakamihandlowymilubzarejestrowanymiznakamihandlowyminależącymidoichodpowiednichwłaścicieli.©SharpCorporation,lipiec2009.Dotyczymodeli:MX-M200DiMX-M160D.
Wszystkie znaki handlowe zaznaczono. E&OE.

Dystrybutor:

