
UNIWERSALNE WSPARCIE
W CODZIENNEJ PRACY BIUROWEJ

SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

AR-M316/AR-M256
Cyfrowe systemy wielofunkcyjne



WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE 
OPTYMALIZUJĄCE PRACĘ W TWOJEJ FIRMIE

KLUCZOWE FUNKCJE

Urządzenie AR-M316/AR-M256, oferujące sterowane cyfrowo funkcje wydajnego kopiowania i opcjonalnego drukowania 

w sieci, skanowania i przesyłania faksów to znakomite rozwiązanie dla każdego, dynamicznie rozwijającego się współczesnego 

biura. Optymalny przepływ dokumentów w biurze wymaga odpowiedniej szybkości i wydajności. Dla zwiększenia 

efektywności wykonywanych zadań urządzenia te posiadają opcje automatyzujących pracę finiszerów, zestawów do 

skanowania sieciowego i programu Sharpdesk. Zaawansowane funkcje profesjonalnych systemów zabezpieczeń, 

chroniących najważniejsze dane oraz 8,1-calowy, ciekłokrystaliczny panel dotykowy sprawiają, że obsługa tych 

urządzeń jest prosta i bezpieczna.

Wydajne kopiowanie

•	Szybkie	kopiowanie	z	maksymalną	prędkością	
31/25	kopii	na	minutę	i	krótki	czas	pierwszej	
kopii

•	Funkcje	automatycznej	obróbki	końcowej,	
w	tym	tworzenie	broszur	i	dziurkowanie

•	Opcjonalny,	100-kartkowy	dwustronny	
podajnik	dokumentów	i	standardowy,	
jednoprzebiegowy	moduł	dupleks

•	Funkcja	„skanuj	raz,	drukuj	wiele	razy”,	
elektroniczny	sorter	i	separacja	offsetowa

•	Funkcje	uniwersalnej	edycji	obrazu
•	Funkcja	budowania	prac,	umożliwiająca	
sprawne	kopiowanie	wielostronicowych	
dokumentów

Wielopoziomowe zabezpieczenia

•	Bezpieczna	karta	sieciowa	zabezpiecza	
przed	nieupoważnionym	dostępem*1	do	sieci	
wewnętrznej

•	Opcjonalny	moduł	ochrony	danych	kasuje	
poufne	dane	po	wykonaniu	zadania

•	Sieciowy	pakiet	szyfrujący	(SSL)	oraz	IPsec*2	
zabezpieczają	komunikację	sieci	wewnętrznej

•	Ochrona	poufnych	danych	kodem	PIN	przed	
nieupoważnionym	drukowaniem

•	Identyfikacja	użytkownika	przed	uzyskaniem	
dostępu	do	skanowania	sieciowego

Szybkie drukowanie

•	Funkcja	„przetwarzaj	raz,	drukuj	wiele	razy”	
z	prędkością	31/25	stron	na	minutę

•	Standardowa	obsługa	języka	opisu	strony	SPLC	
(Sharp	Printer	Language	with	Compression)

•	Opcjonalnie	obsługa	języka	opisu	strony	
PCL5e/PCL6	i	emulacja	PS3

•	Opcja	drukowania	sieciowego*1	wraz	
z	odpowiednim	oprogramowaniem	
narzędziowym

•	Obsługa	najnowszych	systemów	operacyjnych	
i	protokołów	sieciowych,	w	tym	IPv6*1

•	Zaawansowane	funkcje	drukowania,	w	tym	
funkcja	bezpośredniego	drukowania	z	pliku	
PDF/TIFF*1

Skanowanie i faksowanie sieciowe

•	Skanowanie	przez	pocztę	elektroniczną,	na	
serwer	FTP	i	pulpit	komputera

•	Program	Sharpdesk,	ułatwiający	zarządzanie	
zintegrowanymi	dokumentami	na	komputerze

•	Protokół	LDAP	(Lightweight	Directory	Access	
Protocol)	ułatwiający	przeglądanie	adresów	
e-mail

•	Funkcja	PC-faks	umożliwiająca	wysyłanie	
faksów	bezpośrednio	z	komputera

•	Wysyłanie	i	odbieranie	faksów	dwustronnych

Ochrona środowiska  
i przyjazny użytkownikowi interfejs

•	8,1-calowy,	ciekłokrystaliczny	panel	dotykowy
•	Automatyczne	przełączanie	podajników	
papieru	o	maksymalnej	pojemności	do	2100	
kartek

•	Funkcja	rozdzielania	prac	(kopii,	wydruków	
i	faksów)	na	osobne	tace

•	Certyfikat	Energy	Star
•	Nie	zawiera	substancji	takich,	jak	ołów	i	chrom	
(zgodnie	z	zaleceniami	normy	RoHS*3)

*1: Wymaga opcjonalnego modułu AR-P27.
*2: Dostępny w późniejszym okresie.
*3: Norma ograniczająca stosowanie szkodliwych substancji.

AR-M316



WYDAJNE KOPIOWANIE

KOPIUJ

100-kartkowy dwustronny podajnik dokumentów Systemy AR-M316/AR-M256 kopiują z dużą prędkością i bardzo wydajnie. Krótki czas uzyskania 

pierwszej kopii oraz prędkość w trybie ciągłego kopiowania zapewniają, że zarówno niewielkie, 

jak wielostronicowe dokumenty zostaną szybko skopiowane. Dodatkowe podajniki papieru 

i automatyczne przełączanie podajników redukują koszty. Urządzenia są wyposażone w funkcje 

dwustronnego kopiowania, a także obsługują tryb „skanuj raz, drukuj wiele razy” oraz separację 

offsetową. Ponadto można je rozbudować o opcje oszczędzające czas, np. w automatyzujące 

obróbkę końcową finiszery.

W skrócie...

•	 Szybkie	kopiowanie z prędkością 31 kopii na minutę (AR-M316) i 25 kopii na minutę (AR-M256)

•	 Szybka	pierwsza	kopia – 4,5 sekundy (AR-M316) i 4,8 sekundy (AR-M256)

•	 Praktyczny	100-kartkowy	dwustronny	podajnik	dokumentów upraszcza skanowanie; 
dwustronne dokumenty są kopiowane automatycznie*1

•	 Moduł	dwustronnego	kopiowania	i	drukowania pozwala zaoszczędzić papier i wolną 
przestrzeń w biurze

•	 Funkcja	„skanuj	raz,	drukuj	wiele	razy”,	elektroniczny	sorter	i	separacja	offsetowa 
zwiększają wydajność kopiowania

•	 Dużej	pojemności	podajniki	papieru do 2100 kartek

•	 Automatyczne	przełączanie	podajników	papieru minimalizuje przestoje, spowodowane 
wyczerpaniem zapasu papieru w pierwszym podajniku, poprzez automatyczne przełączenie na pobór 
papieru z drugiego podajnika

•	 Funkcja	budowania	prac – użyteczna podczas wykonywania kopii wielostronicowych oryginałów, 
które nie mieszczą się w podajniku. Kilka zadań skanowania jest łączonych w jeden zestaw kopii, 
pochodzących od jednego oryginału*2

•	 Tryb	automatycznej	ekspozycji	(Digital auto exposure control) i Tekst/Foto zapewniają optymalną 
jakość kopii

•	 Funkcje	edycji	obrazu – Multi-shot („4 na 1”, „2 na 1”; kilka oryginałów jest kopiowanych na jedną 
kartkę), obraz lustrzany (wykonywana jest kopia będąca lustrzanym odbiciem oryginału) i inne

*1: Wymaga opcjonalnego modułu AR-RP7.
*2: Może wymagać opcjonalnej pamięci. Powyższe dane dotyczą karty testowej firmy Sharp (format A4 z 6-proc. wypełnieniem). Liczba 

przechowywanych w pamięci stron przy użyciu funkcji budowania prac zależy od pojemności pamięci urządzenia i innych warunków.

Opcje obróbki końcowej

Zszywanie broszur

Dziurkowanie

Opcje automatycznej obróbki końcowej

Opcjonalne moduły obróbki końcowej zszywają dokumenty na kilka sposobów. Funkcja zszywania 

i zaginania broszur pozwala stworzyć eleganckie dokumenty o profesjonalnym wyglądzie. Finiszer 

można wykorzystać do prostych prac, wymagających jedynie posortowania i zszycia.

8,1-calowy ciekłokrystaliczny panel sterowania

Urządzenia AR-M316/AR-M256 zostały 

wyposażone w duży, czytelny, ciekłokrystaliczny 

panel dotykowy, który pozwala użytkownikom 

na wygodną i sprawną obsługę urządzenia. Na 

przykład: podczas funkcji kasowania krawędzi 

i kasowania środka panel sterowania wyświetla 

instrukcję wykonania zadania krok po kroku.

KOPIUJ



WYDAJNE DRUKOWANIE

DRUKUJ

Wysoka jakość wielostronicowych dokumentów, prędkość i łatwość obsługi potwierdzają 

maksymalną wydajność i niezawodność urządzeń AR-M316/AR-M256. Zaawansowana technologia 

zapewnia znakomitej jakości wydruk obrazów, nadając dokumentom elegancki, profesjonalny 

wygląd. Funkcja „przetwarzaj raz, drukuj wiele razy ” umożliwia szybki wydruk wielostronicowych 

dokumentów po jednorazowym ściągnięciu ich z komputera. Wzrost wydajności urządzeń 

AR-M316/AR-M256 można osiągnąć poprzez rozbudowanie o opcję drukowania sieciowego.

W skrócie... !

•	 Szybkie,	wydajne	drukowanie z prędkością 31 stron na minutę (AR-M316) i 25 stron na minutę (AR-M256)
•	 Drukowanie	dwustronne pozwala zaoszczędzić przestrzeń biura i zmniejszyć koszty papieru
•	 Język	SPLC (Sharp Printer Language with Compression) przyspiesza przesyłanie danych i drukowanie
•	 Emulacja	języków	strony	PCL5e	i	PCL6*1; opcjonalna obsługa języka PostScript 3*2 

udostępniającego więcej krojów czcionek i zapewniającego sprawniejszą obsługę grafiki
•	 Bezpośrednie	drukowanie*1*3	z	plików	PDF	i	TIFF – pozwala zaoszczędzić czas, z pominięciem 

sterownika druku do obsługi plików PDF i TIFF, umożliwia bezpośrednie drukowanie ze strony 
internetowej oraz bezpośrednie drukowanie załącznika e-mail

•	 Drukowanie	sieciowe*1 jest obsługiwane przez najnowsze i powszechnie używane systemy 
operacyjne i protokoły sieciowe, w tym Windows Vista™ (dostępny w późniejszym okresie) 
i protokół sieciowy IPv6 nowej generacji

•	 Tryb	offset umożliwia przesuwanie względem siebie poszczególnych zestawów dokumentów lub 
prac wykonywanych przez różnych użytkowników

•	 Separator	prac*4 chroni gotowe prace przed wymieszaniem (rozdziela dokumenty wydrukowane, 
dokumenty skopiowane i faksy)

•	 Praktyczne	funkcje	drukowania – tryb N-up do drukowania wielu stron na jednej kartce, 
dopasowanie do strony, znaki wodne i wiele innych

*1: Wymaga opcjonalnego modułu AR-P27.
*2: Wymaga opcjonalnego modułu AR-PK1N.
*3: Bezpośrednie drukowanie z plików PDF wymaga opcjonalnego modułu AR-PK1N; może nie obsługiwać wszystkich formatów plików PDF lub TIFF.
*4: Wymaga opcjonalnego modułu AR-TR3.

Wysokiej jakości obraz

Urządzenia AR-M316/AR-M256 odznaczające się doskonałym wykorzystaniem toneru, 

rozdzielczością*5 1200 x 600 dpi, skalą 256 odcieni szarości, zapewniają uzyskanie przejrzystych 

dokumentów o profesjonalnym wyglądzie.

*5: Dzięki zastosowaniu funkcji wygładzania.

Zastosowania	specjalne

•  Drukowanie dodatkowej kopii – umożliwia wydrukowanie wielu kopii tych samych danych 

na zwykłym i/lub kolorowym papierze, pobieranym z innej kasety

•  Nakładka formularzy – umożliwia przechowywanie gotowych formularzy – np. firmowych 

nagłówków, eliminując korzystanie ze specjalnego papieru firmowego

•  Czcionka kodu kreskowego umożliwia drukowanie kodów kreskowych (wymaga opcjonalnego 

zestawu czcionek kodu kreskowego AR-PF1)

* Wymaga opcjonalnego modułu AR-P27.

Różne zastosowania

Kopia dodatkowa

Nakładka formatu

Drukowanie z wykorzystaniem języka SPLC  
(Sharp Printer Language with Compression)

Skompresowane pliki do drukowania – skrócenie czasu przesyłania

Skompresowane 
dane

Czas przesyłania danych rady-
kalnie skrócony w porównaniu 
do języka GDI

Dane bezpośrednio 
z aplikacji

Przesyłan
ie 

Szybki wydruk tekstu i grafiki

Dekompresja



SKANOWANIE I FAKSOWANIE SIECIOWE

SKANUJ FAKSUJ

Skanowanie sieciowe i dostępne opcje faksu upraszczają dystrybucję dokumentów. Możliwe 

jest przetwarzanie „papierowych” dokumentów na cyfrowe pliki. Dokumenty w prosty sposób 

mogą być szybko dystrybuowane poprzez bezpośrednie skanowanie na serwer, przesyłane 

jako załączniki poczty elektronicznej lub bezpośrednio na pulpity komputerów. Zaletą jest duża 

prędkość transmisji po dodaniu opcjonalnego modułu faksu Super G3.

Klawiatura QWERTY do wprowadzania adresów i innych danych

W skrócie...

•	 100-kartkowy	dwustronny	podajnik	oryginałów	RSPF*1 pozwala szybko i sprawnie wykonać zadanie
•	 Separator	prac*2 chroni odbierane faksy przed wymieszaniem z innymi dokumentami (wydrukami, kopiami)
SKANOWANIE
•	 Skanowanie	sieciowe	do	formatu	A3 bezpośrednio na pulpit komputera, do poczty elektronicznej 

lub na serwer FTP
•	 Łatwe	wprowadzanie	tekstu – często używane treści poczty elektronicznej można zaprogramować 

i wprowadzać za pomocą odpowiedniego przycisku. Całą treść można również wprowadzić ręcznie za 
pomocą klawiatury ekranowej na pulpicie sterowania

•	 Protokół	Lightweight	Directory	Access	Protocol	(LDAP) upraszcza przeglądanie i przechowywanie 
adresów poczty elektronicznej w celu szybkiej dystrybucji zeskanowanych dokumentów oraz umożliwia 
automatyczną synchronizację z serwerem poczty elektronicznej

WYSYŁANIE	FAKSÓW
•	 Szybkie	przesyłanie	faksów –  moduł faksu Super G3; kompresja JBIG przyspieszająca  

prędkość faksowania
  – przesyłanie on-line skraca czas operacji
  – jednoprzyciskowe wybieranie do 500 numerów telefonów
•	 Faksowanie	dwustronne – przesyłanie lub odbiór jedno lub dwustronnych*3 faksów w rozmiarze do 

formatu A3
•	 PC-Faks – dane są bezpośrednio przesyłane z komputera do maszyny faksującej, z pominięciem wydruku 

na papierze
•	 Pamięć	Flash – chroni przed utratą danych w przypadku awarii zasilania

*1: Wymaga opcjonalnego modułu AR-RP7.

*2: Wymaga opcjonalnego modułu AR-TR3.

*3: Wymaga opcjonalnego podajnika RSPF do przesyłania dwustronnych dokumentów.

SKANOWANIE

FAKS SUPER G3

Faks

SKANOWANIE DO E-MAIL
SKANOWANIE
NA SERWER FTP

SKANOWANIE NA PULPIT

INTERNET

Załącznik e-mail
Serwer FTP

Komputer-klient



SOLIDNE, NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 
ZABEZPIECZENIA

DRUKUJ KOPIUJ

Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie profesjonalnych zabezpieczeń, opracowane przez firmę 

Sharp gwarantują wysoki poziom ochrony informacji. Zwiększają bezpieczeństwo i komfort 

prowadzenia interesów. Chronią Twoje dane i sieć na wielu poziomach. Urządzenia AR-M316/

AR-M256 za pomocą oryginalnych, rozbudowanych funkcji zabezpieczających dają dodatkową 

gwarancję, oferując całkowitą ochronę strategicznych danych i pozwalają uniknąć niepowołanego 

dostępu do poufnych informacji. Oprogramowanie sieciowe oraz sprawne zarządzanie 

dokumentami za pomocą aplikacji Sharpdesk zaspokajają w szerokim zakresie potrzeby firmy.

w skrócie...

•	 Moduł	ochrony	danych*1	*4 koduje i całkowicie usuwa po użyciu poufne dane z wewnętrznej 
pamięci urządzenia

•	 Bezpieczna	karta	sieciowa*2 obsługuje firewall chroniący przed bezpośrednim połączeniem 
i uzyskaniem dostępu przez nieupoważnionych użytkowników (filtracja adresów IP/MAC)

•	Sieciowy	pakiet	szyfrujący (SSL)*2 szyfruje dane komunikacji sieciowej, uniemożliwia osobom 
niepowołanym przeglądanie poufnych danych; obsługuje HTTPS i IPP-SSL*3

•	Protokół	sieciowy	IPv6	i	pakiet	szyfrujący	kompatybilny	z	IPsec*2	*4 zapewniają najwyższy 
stopień bezpieczeństwa sieci

•	Archiwizowane	i	drukowane	dane	poufne są dostępne dopiero po podaniu kodu PIN

•	Uwierzytelnienie	użytkownika wymaga zalogowania się do urządzenia przez podanie hasła 
dostępu

•	Funkcja	kontroli – sprawdza liczbę dokumentów wykonanych przez uprawnionych użytkowników

•	Oprogramowanie sieciowe*2 –  Oprogramowanie	zarządzania	drukowaniem umożliwia 
dokonanie ustawień poprzez przeglądarkę internetową

  –  Printer	Status	Monitor umożliwia zdalną kontrolę z poziomu 
komputera

*1: Opcjonalny AR-FR25 (AR-M316) lub AR-FR24 (AR-M256).

*2: Wymaga opcjonalnego modułu AR-P27.

*3: SMTP-SSL, POP3-SSL i FTPS dostępne w późniejszym okresie.

*4: Dostępny w późniejszym okresie.

Sprawne zarządzanie dokumentami za pomocą aplikacji Sharpdesk

Program Sharpdesk pozwala zarządzać dokumentami w ponad 200 formatach plików, w postaci 

jednej aplikacji na pulpicie komputera, integrując zeskanowane dokumenty i pliki popularnych 

programów, takich jak 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

* Image Compression Tool (ICT) – narzędzie kompresji obrazów, 

służy do konwersji plików na wysoko-skompresowane pliki PDF.

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

Odmowa dostępu 
nieznanym adresom  
IP lub adresom MAC

Macintosh
Windows®

DANE
KOPII

DANE
DRUKU

DANE
SKANE-
RA

DANE
FAKSU

TAJNE Usuwanie danych USUNIĘTO

Dane poszczególnych zadań zostają automatycznie 
wykasowane po ich przetworzeniu

Okno wyszukiwania

Plik programu 
Word

Plik programu 
Excel

Plik programu 
PowerPoint ®

Plik PDF

Zeskanowany 
obraz

itp.

Szukaj Edytuj

Druk

E-mail

OCR

ICT*5

Łączenie

Archiwum

Podgląd

PC-Faks



OPCJE

SKANUJ FAKSUJ

Rysunek przedstawia urządzenie 
z elementami wyposażenia opcjonalnego.

Obróbka końcowa
1. Separator prac AR-TR3

Rozdziela dokumenty w zależności od rodzaju pracy 
(wydruki, kopie, faksy)

2. Finiszer AR-FN5
Format A3 do B5R (offset), format A3 do A5 (bez 
offsetu)
Taca górna: maks. 100 kartek*1

Taca dolna offsetowa: maks. 1000 kartek*1

Zszywacz: zszywanie do 30 kartek (wiele pozycji 
zszywania)

3. Finiszer siodłowy AR-F14 N
Format A3 do A5 (offset), format A3 do B4 (bez 
offsetu)
Taca górna offsetowa: maks. 1000 kartek*1

Taca finiszera siodłowego (dolna): 10 zestawów 
(6–10 kartek), 20 zestawów (1–5 kartek)
Zszywacz: zszywanie do 50 kartek*2 (wiele pozycji 
zszywania)
Punkty zszycia: 3 pozycje (przód, tył lub obie pozycje)

Uwaga: Wymaga modułu AR-D30 lub AR-D31 i/lub 
podstawy.

Opcjonalne moduły dziurkaczy do AR-F14 N:

Moduł dziurkacza (2 dziurki) AR-PN1A
Moduł dziurkacza (4 dziurki) AR-PN1C
Moduł dziurkacza (4 dziurki) AR-PN1D

*1: Format A4 lub mniejszy, 80 g/m2.
*2:  Format A4 lub mniejszy, 80 g/m2; 25 kartek formatu B4 lub 

większego.

Urządzenie podstawowe
4. Dwustronny podajnik dokumentów AR-RP7

Format A3 do A5, 100 kartek (80 g/m2), 35 
do 128 g/m2 (jednostronne), 52 do 105 g/m2 
(dwustronne)

5. Pokrywa szyby AR-VR6

6. 500-kartkowy podajnik papieru AR-D30
Format A3 do B5 R, 500 kartek (80 g/m2), 56 do 
105 g/m2

7. 2 x 500-kartkowy podajnik papieru AR-D31
Format A3 do B5R, 1 000 kartek (80 g/m2), 56 do 
105 g/m2

8. Podstawa
Dostępne są 3 podstawy w zależności od 
zastosowanej konfiguracji kaset z papierem.
AR-DK61/W przy 2 kasetach
AR-DK62/W przy 3 kasetach
AR-DK63/W przy 4 kasetach

Sprzęt i oprogramowanie
Moduł drukarki AR-P27

Moduł faksu AR-FX7
Moduł faksu Super G3

Pamięć faksu AR-MM9 8MB

Moduł AR-PK1N PS3
Umożliwia drukowanie w trybie PostScript

Zestaw czcionek kodu kreskowego AR-PF1

Moduł AR-PF2 Flash ROM

Pamięć AR-SM5/AR-SM6 256 MB/512 MB

Moduł skanera sieciowego MX-NSX1

Dodatkowe licencje programu Sharpdesk:
MX-USX1 – 1 użytkownik
MX-USX5 – 5 użytkowników
MX-US10 – 10 użytkowników
MX-US50 – 50 użytkowników
MX-USA0 – 100 użytkowników

Moduł integracji aplikacji MX-AMX1

Dostępne w późniejszym okresie
Moduł ochrony danych AR-FR25 
Umożliwia skasowanie danych; odpowiedni dla AR-M316

Moduł ochrony danych AR-FR24 
Umożliwia skasowanie danych; odpowiedni dla AR-M256

Pewne opcje mogą być niedostępne w niektórych regionach sprzedaży.

1. AR-TR3

2. AR-FN5 A

3. AR-F14 N

4. AR-RP7 5. AR-VR6

6. AR-D30 7. AR-D31

8. AR-DK62/W

8. AR-DK61/W

8. AR-DK63/W



AR-M316/AR-M256
Cyfrowe systemy wielofunkcyjneDANE TECHNICZNE

 Ogólne
Typ Konsola
Technologia Laserowa
Maks. prędkość urządzenia*1	 A4,	orientacja	pionowa	 A3
 AR-M316	 31	kopii	lub	stron/min	 17	kopii	lub	stron/min
	 AR-M256	 25	kopii	lub	stron/min	 13	kopii	lub	stron/min
Format papieru Maks.	A3,	minim.	A5
Gramatura papieru 56–105	g/m2	(podajnik	boczny:	52–200	g/m2)
Pojemność podajników papieru Standardowo:	1100	kartek	(dwa	500-kartkowe	podajniki	i	100-kartkowy	podajnik	boczny)
   Maks.	2100	kartek
Czas nagrzewania*2

 AR-M316	 mniej	niż	25	sekund
	 AR-M256	 mniej	niż	23	sekundy
Pamięć Standardowo:	32	MB
	 		 Maksymalnie:	1,056	MB
Zasilanie Lokalny	poziom	napięcia	prądu	zmiennego	±	10%,	50/60	Hz
Maks. znamionowy pobór mocy 1,45	kW	(od	220	do	240	V)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 665	x	623	x	615	mm
Ciężar (w przybliżeniu) 49,2	kg
Funkcje 	Budowanie	prac,	tryb	obniżonego	zużycia	energii	i	automatycznego	wyłączania,	

oszczędzania	tonera,	konta	użytkowników	(100	kont)

 Kopiarka
Format oryginału Maks.	A3
Czas pierwszej kopii*3	 Bezpośrednio	z	szyby	 Z	podajnika	RSPF
 AR-M316	 4,5	s	 9,3	s
	 AR-M256	 4,8	s	 9,3	s
Kopiowanie ciągłe Maks.	999	kopii
Rozdzielczość  Skanowanie:400	x	600	dpi	

Drukowanie:600	x	600	dpi
Gradacja odcieni Skanowanie:	256	odcieni
Zakres regulacji skali kopiowania Od	25	to	400%	(50	do	200%,	wykorzystując	RSPF)	z	1-proc.	skokiem
Zaprogramowane skale kopiowania 10	skal	(5	skal	pomniejszania/5	skal	powiększania)
Funkcje*4  Automatyczny	wybór	formatu	papieru	(o	różnych	i	przypadkowych	formatach),	

automatyczne	ustawianie	skali,	wybór	typu	papieru,	automatyczne	przełączanie	po-
dajników,	kopiowanie	z	obrotem,	elektroniczny	sorter,	przesuwanie	marginesu,	Multi-
shot	(„4	na	1”,	„2	na	1”),	wstawianie	okładek,	kopiowanie	broszury,	zmiana	orientacji	
kopii	dwustronnych,	skalowanie	XY,	kasowanie	krawędzi,	kasowanie	środka,	zamiana	
czarnych	i	białych	obszarów*5,	kopiowanie	dwustronne,	programowanie	zadań,	Card	
shot	(przednia	i	tylna	strona	oryginału	są	kopiowane	na	jednej	stronie)

 Drukarka sieciowa (wymagany	opcjonalny	sterownik	AR-P27)
Rozdzielczość 600	x	600	dpi
	 		 600	x	1200	dpi	–	odpowiednik	po	wygładzeniu
Interfejs	 10Base-T/100Base-TX
Obsługiwane systemy operacyjne*6  Windows	NT®	4.0	SP5	lub	wersje	późniejsze,	Windows	Server®	2003,	

Windows®	98//Me/2000/XP,	Windows	Vista™,	Mac	OS	9.0	to	9.2.2,	Mac	OS	X	
10.1.5,	10.2.8,	od	10.3.3	do	10.3.9,	od	10.4	do	10.4.8

Protokoły sieciowe*6  TCP/IP	(IPv4,	IPv6),	IPX/SPX	(NetWare),	NetBEUI,	EtherTalk	(AppleTalk)
Protokoły drukowania  LPR,	Raw	TCP	(port	9100),	POP3	(drukowanie	e-mail),	HTTP,	Aplikacja	Novell	

Printserver	z	NDS	i	Bindery,	protokół	FTP	do	pobierania	plików	do	drukowania,	
protokół	sieciowy	druku	EtherTalk,	IPP

Emulacja PDL Sterownik	druku	PCL	6/5e,	emulacja	PS3*7

Dostępne czcionki 80	czcionek	ze	sterownikiem	PCL,	136	czcionek	z	emulacją*7	PS3
Funkcje*4 *8  Przechowywanie	zadania	(zachowaj	dane,	druk	próbny,	druk	poufnych	danych),	

kopia	dodatkowa,	styl	broszury,	położenie	grzbietu,	tryb	N-up	drukowania	
wielu	stron	na	jednej	kartce	(2/4/8/16),	dołączenie	okładki,	nakładka	formatu,	
czcionki	kodu	kreskowego,	negatyw	obrazu,	obraz	lustrzany,	narzędzia	
administrowania	drukarkami	i	monitor	stanu,	filtracja	adresów	IP/MAC,	
bezpośrednie	drukowanie	z	plików	PDF/TIFF,	drukowanie	e-mail,	ściąganie	
czcionek	i	formularzy,	ochrona	komunikacji	sieciowej	(sieciowy	pakiet	szyfrujący	
SSL	i	IPsec	[LPD])

 Faks (wymagany	opcjonalny	moduł	AR-FX7)
Metoda kompresji MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny	 Super	G3/G3
Czas przesyłania Mniej	niż	3	sekundy*10

Prędkość modemu  Od	33	600	b/s	do	2	400	b/s	z	automatyczną	redukcją	prędkości
Rozdzielczość przesyłania  Standardowa:	203,2	x	97,8	dpi;	wysokiej	jakości:	406,4	x	391	dpi
Szerokość (format) zapisu Format	od	A3	do	A5
Pamięć Standardowo	2	MB,	rozszerzalna	do	10	MB
Gradacja odcieni	 Odpowiednik	256	odcieni
Funkcje*4  Wysyłanie	i	odbieranie	dokumentów	dwustronnych,	szybka	transmisja	on-line,	

tryb	korekcji	błędów,	zgodność	ze	standardem	F-Code	(faksy	poufne,	rozsyła-
nie),	jednoprzyciskowe	wybieranie	500	numerów	telefonów,	do	50	grup	tele-
fonicznych	i	200	odbiorców,	8	programów	zadań,	rozsyłanie	zarejestrowanych	
numerów,	polling,	zapamiętanie	wysyłania/odbioru,	automatyczna	redukcja	
(wysyłania/odbioru),	ustalenia	kolejności	wysyłania/odbioru,	przesyłanie	długich	
oryginałów	(maks.	1	000	mm)*11,	druk	w	rzeczywistym	formacie,	przesyłanie	
przez	PC-Fax*12,	timer	(zaprogramowanie)	wysyłania,	tworzenie	raportów,	
zabezpieczenie	antyspamowe,	skanowanie	dwustronne

 Skaner sieciowy (wymagany	opcjonalny	moduł	skanera	sieciowego	MX-NSX1,	moduł	drukarki	AR-P27	i	dodatkowa	pamięć*9)
Metoda skanowania Pull	scan	(z	sieciowym	interfejsem	TWAIN)
	 		 Push	scan	(z	panelu	sterowania)
Rozdzielczość	 200,	300,	400,	600	dpi
Obsługiwane formaty plików  TIFF,	PDF
Oprogramowanie skanera  Program	Sharpdesk
Skanowanie docelowe  Skanowanie	przez	pocztę	elektroniczną,	na	pulpit	komputera,	na	serwer	FTP
Funkcje  Obsługa	protokołu	LDAP,	bezpośredni	wpis	(adres,	temat,	wiadomość),	

jednoprzyciskowe	wybieranie	do	200	adresów,	grupy	adresów,	rozsyłanie	
dokumentów

 Drukarka (standardowy sterownik SPLC)
Rozdzielczość 600	x	600	dpi
Zwiększenie rozdzielczości	 600	x	1	200	dpi	–	odpowiednik	po	wygładzeniu
Pamięć Wykorzystywana	wspólnie	z	innymi	funkcjami
Interfejs IEEE	1284,	USB	2.0
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	NT®	4.0	SP5	lub	wersje	późniejsze,	Windows®	98//Me/2000/XP,	Windows	Vista™
Język opisu strony SPLC	(Sharp	Printer	Language	with	Compression)
Dostępne czcionki Pobierane	z	aplikacji	źródłowej
Funkcje  RIP	„przetwarzaj	raz,	drukuj	wiele	razy”,	dopasowanie	do	strony,	znaki	wodne,	

korekcja	obrazu,	drukowanie	dwustronne,	tryb	N-up	drukowania	wielu	stron	na	
jednej	kartce	(2/4),	wybór	podajnika	papieru/wyjścia,	przesunięcie	offsetowe  Opcje

Patrz sekcja „Opcje” na stronie poprzedniej.

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. Wytyczne standardu ENERGY STAR dotyczą tylko produktów sprze-
dawanych w Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Windows, Windows 
Server i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami firmy Microsoft Corporation. Nazwy wszystkich po-
zostałych przedsiębiorstw, produktów oraz logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami 
handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation 2007
Ref: BR-AR-M316. Wszystkie znaki handlowe są oznaczone. E&OE.

*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: Pokrywa przednia otwarta przez 60 sekund, standardowe warunki, napęd zwierciadła wielobocznego zatrzymany. *3: Podawanie papieru formatu A4 
(orientacja pionowa) z pierwszej kasety urządzenia głównego, napęd zwierciadła wielobocznego zatrzymany. *4: Pewne funkcje wymagają dodatkowej opcji. *5: Pewne opcje mogą być niedostępne w niektórych regionach sprzedaży. 
*6: Wymagany opcjonalny moduł AR-PK1N do obsługi Mac OS i protokołu EtherTalk. Windows Vista i IPsec dostępny w późniejszym okresie. *7: Wymagany opcjonalny moduł AR-PK1N do emulacji języka PS3. *8: Niektóre funkcje 
mogą nie być dostępne w używanych sterownikach druku. *9: 128 MB lub więcej pamięci dodatkowej. *10: Pomiaru dokonano w oparciu o karty testowe firmy Sharp – około 700 znaków (format A4, orientacja pozioma), standardowa 
rozdzielczość w trybie Super G3, 33 600 b/s, kompresja JBIG. *11: Funkcja niedostępna w trybie wysokiej jakości. *12: Wyłącznie w środowisku Windows.


