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MX-6070V/5070V
MX-4070V/3570V/3070V
MX-4060V/3560V/3060V
Digitálny farebný multifunkčný systém



Zvládnutie základov
Spoľahnite sa na špičkové výsledky – 
zakaždým. S týmito MFP sa dokonalosť 
stane normou.

Tlač: vyberte si z modelov, ktoré tlačia 
rýchlosťou až 60, 50, 40, 35 alebo 30 strán 
za minútu, na papiere veľkosti až SRA3 
s hmotnosťou až 300 g/m2.

Kopírovanie: vytvárajte prvotriedne 
kópie so skvelou kvalitou obrazu až 
1200 × 1200 dpi.

Skenovanie: Vložte svoje dokumenty 
do podávača dokumentov*1*2 a zvyšok 
nechajte na MFP. Režim Auto Colour 
vám umožní spracovávať kombinácie 
zmiešaných dokumentov naraz, pri 
rýchlosti 200*1 alebo 80*2 strán za minútu.

To najlepšie z oboch svetov
V dnešnom svete existuje viacero spôsobov prístupu 
k informáciám a ich zdieľania než kedykoľvek predtým. 
Vyberte si teda MFP, s ktorou bude prechod medzi tlačenými 
a digitálnymi materiálmi efektívny a jednoduchý. 

*1 Iba MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V.
*2 Iba MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V.

Reverzný jednoprechodový podávač so 
zásobníkom na 100 hárkov*2

Jednoprechodový duplexný podávač so 
zásobníkom na 150 hárkov*1

Či už ide o vytlačenie reportov na poradu, 
kopírovanie kľúčových dokumentov pre 
kolegov, alebo skenovanie a zdieľanie 
obsahu na e-mailové kontakty, všetci si 
prajeme, aby každodenné kancelárske 
procesy prebiehali bezproblémovo 
a čo najrýchlejšie. A dnes môžeme 
pridať ďalšie požiadavky navyše,  
napríklad sťahovanie dokumentov 
z najrôznejších zdrojov vrátane 
cloudových úložísk  a mobilných 
zariadení, prípadne požiadavky 
v oblasti znižovania nákladov na 
energie a použitia zariadenia.

Tieto MFP novej generácie napĺňajú 
všetky uvedené potreby a ešte niečo 
navyše. Spájajú v sebe konektivitu 
pripravenú na budúcnosť s efektívnou 
konštrukciou a ľahko použiteľným 
rozhraním. Sú vybavené tak, aby všetkým 
členom tímu pomáhali pracovať tak, ako 
potrebujú. Otvárajú nové možnosti  – 
a posúvajú produktivitu na vyššiu úroveň.

Dokončovacie funkcie: vytvárajte 
profesionálne dokumenty pomocou 
celého radu dokončovacích funkcií, okrem 
iného sedlového zošívania, prípadne 
ručného a bezsponkového zošívania.

Ručné zošívanie.

Zošívanie bez sponiek
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Vysoký výkon, nízka spotreba energie
Získajte rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie 
dokumentov – pri znížení prevádzkových 
nákladov. Automatické, konfigurovateľné 
nastavenie napájania zaisťuje, že sa MFP zapne 
iba v stanovených hodinách. Toner s nízkym 
bodom topenia znižuje spotrebu energie pri 
každom kopírovaní alebo tlači, tlačové kazety sa 
automaticky uvoľnia až po úplnom vyprázdnení 
a znižujú tak množstvo odpadu. A s každou 
tlačovou úlohou vás ovládací panel vyzve na výber 
ekologicky najšetrnejšieho nastavenia – ako je 
EcoScan, ktorý zamedzuje spúšťaniu zbytočných 
funkcií na pozadí.
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Pomáha vám, aby ste pre 
svoj podnik urobili viac.
S inteligentnejšou technológiou, ktorá spĺňa vaše 
požiadavky, strávite menej času pri tlačiarni – a viac času 
dosahovaním vašich cieľov.

Vždy pripravená. 

Vytvorte si vlastnú domovskú obrazovku presunutím a vložením často 
používaných ikon.

Čakanie, kým sa tlačiareň zahreje. Tráviť cenný čas úpravou 
zložitých nastavení – než používateľ zistí, že je potrebné so 
všetkým prestať a vymeniť toner. Všetci tieto otravné situácie 
poznáme až príliš dobre – preto sme naše MFP navrhli tak, aby 
k nim nedochádzalo. 

Keď prichádzate k MFP, pohybový senzor ju prebudí a zaistí jej 
pripravenosť na použitie. Prihlásite sa a k dispozícii máte celú 
plejádu funkcií na úsporu času. Svoju úlohu tak máte splnenú za 
chvíľku.

Dajte sa ihneď do práce  
Nakloňte si veľký farebný dotykový displej, aby sa vám z neho ľahko 
čítalo. Pomocou gest si priblížte alebo oddiaľte obsah. Môžete 
dokonca presúvať a vkladať ikony k najčastejšie používaným 
funkciám na domovskú obrazovku a vytvárať si skratky. A ak 
máte kedykoľvek otázky v súvislosti s ďalším postupom, 
máte k dispozícii zabudovaného rýchleho pomocníka.

Efektívne od začiatku do konca
Už žiadne chodenie späť k PC kvôli úpravám na poslednú 
chvíľu. Využite funkciu pokročilej ukážky na kontrolu a úpravu 
dokumentov priamo z MFP. 

Nikto nemá rád výpadky. To je dôvod, prečo tieto MFP* 
umožňujú doplnenie tonera aj bez prerušenia práce.

Ušetrite čas aj pri skenovaní. Výkonná funkcia OCR (Optical 
Character Recognition) umožňuje skenovať dokumenty 
do formátu plne prehľadávateľného PDF a editovateľných 
súborov Microsoft Office (Word, PowerPoint a Excel). 
Digitalizácia a ukladanie nutných informácií bez nutnosti 
prepisovať tlačené dokumenty sú vďaka tomu jednoduché.

Naše jedinečné systémy automatického riadenia procesov 
a funkcia developer refresh zaisťujú, že aj posledná strana 
vytlačená v daný deň je rovnako skvelá ako tá prvá. 

* Iba MX-6070V/MX-5070V.
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Prevádzajte skenované dokumenty na upraviteľné súbory.



05



Nadviažte ľahko spojenie.

Spojte sa jednoducho s digitálnym 
svetom – všetkým prinášame 
jednoduchší spôsob zdieľania informácií, 
nech sú kdekoľvek.

Prihláste sa len raz, získajte prístup k všetkému
Prečo sa uviazať na jedno miesto? MFP tohto radu sú schopné fungovať ako tlačové servery – jednoducho použite funkciu Print 
Release (Uvoľnenie tlače) na tlač z akejkoľvek MFP Sharp (v rovnakom rozsahu) na vašej sieti*1. Nie je naďalej potrebné ponechávať 
dokumenty bez dozoru.

Od cloudového úložiska po pracovníkov v teréne pracujúcich s mobilnými zariadeniami – dnešné pracoviská stavajú na flexibilite. 
Tieto MFP nie sú výnimkou a ponúkajú celý rad spôsobov tlače, kopírovania, skenovania a zdieľania potrebných informácií, aby váš 
podnik bežal ako hodinky.

Pripojte sa po svojom
Cloud
Majte všetky svoje súbory na dosah. S funkciou Single Sign-
on sa pripojte k úložiskám cloudových služieb, ako je Google 
DriveTM, OneDrive®, Sharepoint®, Microsoft Online, Box a Sharp 
Cloud Portal Office priamo z ovládacieho panela. Tlačte z cloudu 
a skenujte na cloud jednoducho a rýchlo – bez potreby neustále 
zadávať mená používateľa a heslá.

Mobilná aplikácia
Tieto MFP sú stvorené pre mobilný svet. Sharpdesk Mobile 
umožňuje tlačiť z mobilov aj tabletov a skenovať do nich 
pomocou bezdrôtovej siete, takisto je možné tlačiť z akejkoľvek 
aplikácie podporujúcej tlačové prostredia Google Cloud Print*2 
alebo Android (Sharp Print Service Plugin).

Ak sa k MFP priblížite dostatočne blízko, môžete sa pripojiť 
pomocou NFC*3 (Near Field Communication) alebo použiť svoj 
telefón na naskenovanie QR kódu priamo z displeja MFP. Tak či 
tak, všetky nastavenia sú týmto vykonané.

*1 Je možné použiť pre ktorúkoľvek z piatich MFP pripojených k sieti. 
*2  nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.
*3 NFC vyžaduje komerčne dostupnú čítačku NFC kariet.
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Udržuje vás v bezpečí
Flexibilita nenarušuje bezpečnosť. Vyspelé funkcie, ako je 
identifikácia používateľov a vysoká úroveň zabezpečenia 
prihlásenia, zaisťujú, aby boli vaše cloudové úložisko a mobilné 
siete prístupné iba oprávneným osobám. Tieto MFP sú dodávané 
so šifrovaním S/MIME na zabezpečenie e-mailovej komunikácie. 
Môžete tak byť v pokoji s vedomím, že vaše dáta sú chránené. 

Pre maximálnu úroveň ochrany, vyžadovanú napríklad vládnymi, 
armádnymi alebo právnymi organizáciami, môže váš IT 
administrátor trvalo povoliť*1 najvyššiu úroveň zabezpečenia, 
ktoré zodpovedá norme Hard Copy Device Protection Profile 
(HCD PP*2).

E-mail
Odosielajte naskenované dáta na svoje kľúčové kontakty 
priamo z MFP. Poštové konektory umožňujú prístup ku kontám 
v službách GmailTM alebo Microsoft Exchange.

USB
Tlačte súbory Microsoft Office priamo z flash disku. Iba ho 
zasuňte, vyberte súbory a začnite tlačiť. Dokumenty môžete 
taktiež priamo na USB skenovať a ukladať. 

Jednoducho zasuňte USB flash disk do MFP a začnite tlačiť.

*1 Po zapnutí nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii. 
*2  HCD PP ver.1.0 - non Common Criteria
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Ženie vpred efektivitu naprieč 
celým podnikom
Okrem úspory času, energie a nákladov pri 
každodenných kancelárskych úkonoch otvára nové 
cesty pre zefektívnenie vášho podniku ako celku.

Či už v dôsledku sprístupnenia cenných zdrojov neoprávneným 
používateľom, alebo chybného založenia cenných dokumentov 
sa náklady toho, že nemáte informačnú infraštruktúru svojho 
podniku plne pod kontrolou, môžu čoskoro nahromadiť. 

Tento rad MFP je navrhnutý nielen na to, aby zmenil každodenné 
úkony tlače, kopírovania a skenovania k lepšiemu, ale pri 
spojení s Cloud Portal Office a jedným alebo niekoľkými z našich 
optimalizovaných softvérových riešení môžete dosiahnuť na 
novú úroveň efektivity a produktivity naprieč celým podnikom. 

Predstavujeme Cloud Portal Office
Získajte s naším cenami ovenčeným systémom na správu 
dokumentov prístup k všetkým potrebným dokumentom 
z akéhokoľvek zariadenia pripojeného do siete. Prístup do Cloud 
Portal Office môžete získať pomocou jednej z týchto MFP alebo 
z telefónu – alebo dokonca aj z interaktívneho displeja BIG 
PAD. Jednoducho tak môžete zaznamenávať, ukladať a zdieľať 
kľúčové dokumenty.

Navyše, skenovanie automaticky indexovaných dokumentov do 
cloudu a upozornenie kolegov e-mailom priamo z MFP môže 
zaistiť odovzdanie informácií všetkým potrebným príjemcom, 
nech už sa nachádzajú kdekoľvek.
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Optimalizované softvérové riešenia
Vytvorili sme mnoho optimalizovaných softvérových riešení na 
zníženie nákladov, zvýšenie efektivity a vylepšenie zabezpečenia.

Optimalizované tlačové riešenia  pomáhajú monitorovať 
a spravovať vaše využitie tlače a skenovania.  Môžete teda 
eliminovať neoprávnené použitie, sledovať a získavať naspäť 
náklady aj obmedzovať vznik odpadu.

Naše optimalizované riešenia skenovania šetria 
čas a zabraňujú nákladným chybám zjednodušením 
a automatizáciou ukladania a zdieľania dokumentov – bez 
ohľadu na ich formát.

Optimalizované mobilné riešenia vedú k vzniku flexibilnejších 
tímov tým, že pomáhajú ľuďom prepojiť tablety, telefóny 
a laptopy jednoducho a bezpečne, takže sú stále v kontakte.
Naše optimalizované riešenia workflow: pomáhajú obnovovať 
produktivitu potrebnú na dosiahnutie a udržanie rastu 
a ziskovosti zefektívnením a zjednodušením opakovaných úloh.

Naše optimalizované riešenia na správu sú navrhnuté tak, 
aby znížili záťaž spojenú so správou MFP a znižujú náklady na 
vlastníctvo zariadenia.

Inteligentná technológia 
sa stretáva s konektivitou 

pripravenou na budúcnosť. 
Pomáhajú vašim tímom na ceste 

k vyššej efektivite.
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Konfigurácia

Prídavné zariadenia

*1 Počet listov pri použití papiera 80 g/m2.   

10. MX-FN27 N 
Finišér

14. MX-FN29 
Sedlový finišer 
Finišer

15. MX-FN28 
Finišér

16. MX-FN31 
Sedlový finišér

17. MX-FN30 
Finišér

11. MX-RB25 N 
Transportná jednotka papiera

12. MX-TR20 
Oddeľovací zásobník

13. MX-TU16 
Vnútorný 
výstupný rošt

9. MX-TR19 N  
Modul výstupného 
zásobníka

8. MX-LT10 
Zásobník na dlhý 
papier

7. MX-UT10 
Pracovný stôl

Základná jednotka

2. MX-DE26 N 
Stojan so zásuvkami 
na 2 × 550 listov 
papiera

1. MX-DE25 N 
Stojan so 
zásuvkou na 
550 hárkov 
papiera

3. MX-DE27 N 
Stojan so zásuvkami 
na 3 × 550 listov 
papiera

5. MX-DE29 N  
Zásobník na 
550 listov 
papiera

4. MX-DE28 N 
Stojan so zásuvkami 
na 550 + 2 100 listov 
papiera

6. MX-LC17 N 
Veľkokapacitný 
zásobník (A4)

Základná jednotka

1. MX-DE25 N Stojan so zásuvkou na 550 hárkov papiera
550 hárkov*1 , SRA3 až A5R (60 – 300 g/m2)

2. MX-DE26 N Stojan so zásuvkami na 2 × 550 hárkov papiera
550 hárkov*1 každá, pre spodné a horné zásobníky, SRA3 až A5R (60 – 300 g/m2)

3. MX-DE27 N Stojan so zásuvkami na 3 × 550 hárkov papiera
550 hárkov*1 každá, pre spodné a horné zásobníky, SRA3 až A5R (60 – 300 g/m2)

4. MX-DE28 N Stojan so zásuvkami na 550 + 2 100 hárkov papiera
Horný zásobník: SRA3 – A5R, 550 hárkov*1 (80 g/m2)

Spodný zásobník (vľavo): A4, 1 200 hárkov*1 (60 – 105 g/m2)

Spodný zásobník (vpravo): A4 – B5, 900 hárkov*1 (60 – 105 g/m2)

5. MX-DE29 N Zásobník na 550 hárkov papiera
550 hárkov*1, SRA3 až A5R (60 – 300 g/m2)

6. MX-LC17 N Veľkokapacitný zásobník (A4)
3000 hárkov*1, A4 – B5 (60 – 220 g/m2)

7. MX-UT10 Pracovný stôl

Dokončovacie úpravy

8. MX-LT10 Zásobník na dlhý papier
Odporúčaný pre tlač bannerov

9. MX-TR19 N Modul výstupného zásobníka

10. MX-FN27 N Vnútorný finišér
A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)

Zásobník na odsadenie (horný): max. kapacita 500 hárkov*1

Kapacita zošívania: max. 50 hárkov*1

Pozície zošívania: 3 pozície (vpredu, vzadu, alebo dvojbodové zošívanie)

Ručné zošívanie: 1-bodové vzadu (ploché), 45 hárkov (64 g/m2), 40 hárkov (80 g/m2)

Kapacita bezsponkového zošívania: max. 5 hárkov (64 g/m2), 4 hárky (65 – 81,4 g/

m2), 3 hárky (81,5 – 105 g/m2)

Pozície bezsponkového zošívania: 1-bodové vzadu (šikmé), A3 – B5

Voliteľný dierovací modul pre MX-FN27 N:
MX-PN14C – Modul na dierovanie 2/4 otvorov
MX-PN14D – Modul na dierovanie 4 široko odsadených otvorov
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Prídavné zariadenia
11. MX-RB25 N Transportná jednotka papiera
Vyžadované pri použití MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 a MX-FN31

12. MX-TR20 Oddeľovací zásobník
Vyžaduje vnútorný výstupný rošt MX-TU16

13. MX-TU16 Vnútorný výstupný rošt

14. MX-FN29 1k Sedlový finišér
A3W – A5R (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)

Zásobník na odsadenie (horný): max. kapacita 1000 hárkov*1

Kapacita zošívania: max. 50 hárkov*1

Pozície zošívania: 1-bodové vpredu (ploché), 1-bodové vzadu (ploché), 2-bodové zošívanie

Zásobník na zošívanie väzby (spodný): 7 súprav (11 – 15 hárkov), 10 súprav (6 – 10 hárkov),  

20 súprav (1 – 5 hárkov).  Max. 15 hárkov na súpravu

15. MX-FN28 1k Finišer
A3W – A5R (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)

Zásobník na odsadenie (horný): max. kapacita 1000 hárkov*1

Kapacita zošívania: max. 50 hárkov*1

Pozície zošívania: 1-bodové vpredu (ploché), 1-bodové vzadu (ploché), 2-bodové zošívanie

Voliteľný dierovací modul pre MX-FN29 a MX-FN28:
MX-PN15C – Modul na dierovanie 2/4 otvorov
MX-PN15D – Modul na dierovanie 4 široko odsadených otvorov

16. MX-FN31 3k Sedlový finišér
A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)

Zásobník na odsadenie (horný): max. kapacita 3000 hárkov*1

Kapacita zošívania: max. 65 hárkov*1

Pozície zošívania: 1-bodové vpredu (šikmé), 1-bodové vzadu (šikmé), 2-bodové 

zošívanie

Ručné zošívanie: 1-bodové vzadu (ploché), 45 hárkov (64 g/m2), 40 hárkov (80 g/m2)

Kapacita bezsponkového zošívania: max. 5 hárkov (64 g/m2), 4 hárky (65 – 81,4 g/m2),  

3 hárky (81,5 – 105 g/m2)

Pozície bezsponkového zošívania: 1-bodové vzadu (šikmé), A3 – B5

Zásobník na zošívanie väzby (spodný): 10 súprav (11 – 20 hárkov), 15 súprav (6 – 10 hárkov),  

25 súprav (1 – 5 hárkov).  Max. 15 hárkov na súpravu

17. MX-FN30 3k Finišer
A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)

Zásobník na odsadenie (horný): max. kapacita 3000 hárkov*1

Kapacita zošívania: max. 65 hárkov*1

Pozície zošívania: 1-bodové vpredu (šikmé), 1-bodové vzadu (šikmé), 2-bodové zošívanie

Ručné zošívanie: 1-bodové vzadu (ploché), 45 hárkov (64 g/m2), 40 hárkov (80 g/m2)

Kapacita bezsponkového zošívania: max. 5 hárkov (64 g/m2), 4 hárky (65 – 81,4 g/m2),  

3 hárky (81,5 – 105 g/m2)

Pozície bezsponkového zošívania: 1-bodové vzadu (šikmé), A3 – B5 
Voliteľný dierovací modul pre MX-FN30 a MX-FN31: 
MX-PN16C – Modul na dierovanie 2/4 otvorov
MX-PN16D – Modul na dierovanie 4 široko odsadených otvorov

Tlač

MX-PF10 Modul čiarových kódov
Umožňuje tlač čiarových kódov

Faxovanie

MX-FX15 Rozširujúci modul faxu

MX-FWX1 Rozširujúci modul Internet fax

Skenovanie

AR-SU1 Pečiatkovacia jednotka
Na kontrolu pečiatkuje naskenované dokumenty

Sharpdesk licencia

MX-USX1/X5
Balík licencií – 1/5

MX-US10/50/A0
Balík licencií – 10/50/100

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrácie aplikácie

Bezpečnosť

MX-FR52U Modul zabezpečenia dát
Komerčná verzia

Shown with options.

650 mm

1,178 mm

1,495 mm*

608 mm

* 1,648 mm when finisher tray and exit tray are extended.

Vyobrazený model MX-4070V

Shown with options.

660 mm

1,182 mm

1,495 mm*

616 mm

* 1,648 mm when finisher tray and exit tray are extended.

Vyobrazený model MX-3560V

*1 Počet listov pri použití papiera 80 g/m2.   
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Vyobrazené s prídavnými zariadeniami.* 1 648 mm s vysunutým zásobníkom finišéra a výstupným zásobníkom Vyobrazené s prídavnými zariadeniami.* 1 648 mm s vysunutým zásobníkom finišéra a výstupným zásobníkom
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Špecifikácie
Všeobecné
Rýchlosť tlače (ppm/cpm) (max.)  A4*1  A3  SRA3
MX-6070V   60  30 29
MX-5070V   50  26  24
MX-4070V/MX-4060V  40  20  18
MX-3570V/MX-3560V  35  18  16
MX-3070V/MX-3060V  30  16  15

Displej ovládacieho panela  farebný LCD displej s uhlopriečkou 10,1 palca
Veľkosť papiera (min. – max.) SRA3 – A5*2

Hmotnosť papiera (g/m2)
Zásobník  60 – 300
Pomocný zásobník 55 – 300

Kapacita papiera (štd. – max.)
Hárkov  650 – 6 300
Zásobníky  1 – 4 (plus pomocný zásobník)

Čas zahrievania*3 (sekúnd)  
MX-6070V/MX-5070V  15
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V  10
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V  10

Pamäť (GB)
Kopírka/tlačiareň (zdieľaná)  5
HDD*4   500

Napájanie  Menovité miestne napätie AC ± 10 %, 50/60 Hz

Príkon (kW) (max.)  
MX-6070V/MX-5070V  2,07 (220 až 240 V)
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V  1,84 (220 až 240 V)
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V  1,84 (220 až 240 V)

Rozmery (mm) (Š × H × V)  
MX-6070V/MX-5070V  616 × 660 × 838
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V  616 × 660 × 838
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V 608 × 650 × 834

Hmotnosť (kg)  
MX-6070V/MX-5070V  90
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V  87
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V  79

Kopírka
Veľkosť zdrojového papiera (max.)  A3

Čas do výtlačku prvej kópie*5  Celofarebne Čiernobielo
MX-6070V/MX-5070V  4,8  3,7
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V  6,7  4,7
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V  6,7  4,7

Počet kópií súvislého kopírovania (max.)  9,999

Rozlíšenie tlače (dpi)
Skenovanie (farebné)  600 × 600
Skenovanie (ČB) 600 × 600, 600 × 400
Tlač   1200 × 1200, 600 × 600, 9600 (ekvivalentné) × 600  

(v závislosti od režimu kopírovania)

Počet stupňov gradácie  256

Rozsah zväčšenia (%)   25 – 400, (25 – 200 pomocou DSPF/RSPF) v 1 % 
prírastkoch

Prednastavené pomery kopírovania  
(metrické)   10 pomerov (5R/5E)

Bezdrôtová LAN
Protokoly   IEEE802.11n/g/b

Režimy prístupu  Infrastructure , Software AP

Zabezpečenie   WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*6 , 
WPA2 PSK, WPA2 EAP*6

Sieťový skener
Metóda skenovania  Push scan (pomocou ovládacieho panela)
  Pull scan (aplikácia vyhovujúca štandardu TWAIN)

Rýchlosť skenovania*7 (ipm) (max.)  Jednostranné  Obojstranné
MX-6070V/MX-5070V  100  200
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V  100  200
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V  80  25

Rozlíšenie (dpi) (max.)
Push scan   100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan    75, 100, 150, 200, 300, 400, 600  

50 až 9,600 dpi podľa používateľského nastavenia

Formáty súborov   TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktné PDF*8, 
JPEG*8, XPS, prehľadávateľné PDF, Microsoft® Office 
(pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)

Miesta určenia skenu   Skenovanie do e-mailu, na plochu, na FTP server, do 
sieťového priečinka (SMB), na USB médium, HDD

Nástroje na skenovanie  Sharpdesk

Zakladanie dokumentov
Kapacita zaraďovania dokumentov*9  Strán  Súborov
Hlavný adresár a voliteľný adresár  20000  3000
Priečinok rýchleho prístupu k súborom  10000  1000

Uložené úlohy*10 Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu

Ukladacie priečinky  Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný 
priečinok, používateľský priečinok (max. 1 000)

Dôverné uloženie  Ochrana heslom (pre hlavné a používateľské priečinky)

Sieťová tlačiareň
Rozlíšenie (dpi)  1 200 × 1 200, 600 × 600, 9600 (ekvivalentné) × 600

Rozhrania   USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Podporované OS  Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,  
Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10 
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,  
10.12, 10.13

Sieťové protokoly  TCP/IP (IPv4, IPv6)

Tlačové protokoly   LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, 
FTP pre sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD

PDL   PCL 6 emulácia, Adobe® PostScript®3TM

Dostupné fonty   80 fontov pre PCL, 139 fontov pre Adobe PostScript 3

Faxovanie (vyžadovaný voliteľný modul MX-FX15)

*1 Podávanie na šírku. *2 S papierom formátu A5 je možné použiť výhradne podávanie na dĺžku. *3 Pri menovitom napätí, 23 °C (73,4 °F). Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *4 Kapacita pevného disku 
závisí od získavania zdrojov. *5 Podávanie hárkov formátu A4 z 1. zásobníka, pomocou skla na dokumenty, bez výberu alebo režimu Auto Colour, MFP v plne pripravenom stave. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok 
a prostredia. *6 Nie je aplikovateľné pre režim Software AP. *7 Na základe štandardnej tabuľky Sharp formátu A4 pri použití podávača dokumentov a podávaní na šírku. Pri použití továrenského nastavenia a s vypnutým režimom 
Auto Colour. Rozlíšenie sa bude v závislosti od typu dokumentu a veľkosti skenovanej oblasti líšiť. *8 Iba farebne. *9 Úložná kapacita sa bude líšiť v závislosti od typu dokumentu a nastavenia skenovania. *10 Niektoré funkcie vyžadujú 
voliteľné súčasti. *11 Na základe štandardnej tabuľky Sharp so 700 znakmi (A4, podávanie na šírku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3 , 33 600 bps, kompresia JBIG. 

Konštrukcia a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikačná známka a smie sa použiť výhradne na certifikáciu 
konkrétnych výrobkov, pre ktoré bolo preukázané splnenie požiadaviek programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista sú registrovanými 
obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 sú buď registrovanými ochrannými známkami, alebo ochrannými známkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. 
Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation. Január 2018 Ref: Brožúra MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/
MX-3570V/MX-3070V/MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V Úloha: (18777). Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.


