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Digitální Barevné Multifunkční Zařízení

BP-30C25

SPECIFIKACE
Typ
Rychlost tisku
Ovládací panel
Velikost papíru
Vstupní kapacita
(80 g/m2)
Hmotnost papíru

Doba zahřívání*3
Paměť
Napájení
Příkon
Rozměry(Š x H x V)
Váha (přibl.)

Zařízení na stůl nebo volně stojící
A4 (8 1/2" x 11")*1: Max. 25 ppm
A3 (11" x 17"): Max. 14 ppm
7.0-palcový barevný dotykový LCD displej
Max. A3W (12" x 18"), min. A6 (5 1/2" x 8 1/2")*2
Standardně: 350 listů
(Zásobník na 250 listů a ruční podavač s kapacitou 100 listů
Maximum: 1,850 listů
(350 listů & volitelně 3 x zásobník na 500 listů)
Zásobník 1: 60 g/m2 až 105 g/m2 (16 lbs bond až 28 lbs bond)
Zásobníky 2–4 (BP-CS10/DE10): 60 g/m2 až 220 g/m2
(16 lbs bond až 80 lbs cover)
Ruční podavač: 55 g/m2 až 256 g/m2
(13 lbs bond až 140 lbs index)
17 s.*4
5 GB (sdílená pro kopírování/tisk)
128 GB SSD*5
Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz
Max. 1.84 kW (220 V až 240 V)
568 x 630 x 653 mm
54 kg (9.1 lbs)

Max. A3 (11" x 17")
Velikost papíru
ČB: 8.0 s.
Doba výtisku první kopie*6 Barevně: 11.0 s.
Max. 9,999 kopií
Souvislé kopírování
Skenování (barevně): 600 x 600 dpi
Rozlišení
Skenování (ČB): 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi
Tisk: 600 x 600 dpi,
9,600 (ekvivalent) x 600 dpi (v závislosti na režimu)
256
Gradace (ekv. úrovně)
25% až 400% (25% až 200% pomocí RSPF) v 1% přírůstcích
Rozsah zvětšení
Metrické: 110 poměrů (5R/5E)
Přednastavené poměry
kopírování

Skener

Rychlost skenování*7
Rozlišení
Formáty souborů
Místa určení skenu

Kapacita *13

Hlavní a vlastní složky: 5,000 stran nebo 500 souborů
Složka rychlého souboru: 5,000 stran nebo 500 souborů
Kopírování, tisk, sken, fax
Hlavní složka, vlastní složka, složka rychlého souboru
(max. 1,000 složek)

Úlohy*14
Složky

Tiskárna
Rozlišení
Rozhraní
Podporované OS*16

Síťové protokoly
Tiskové protokoly
PDL
Dostupné fonty

Kopírka

Skenování

Digitální Barevné Multifunkční Zařízení

Ukládání dokumentů

Obecné

Push scan (pomocí ovládacího panelu)
Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)
Barevně & ČB: Max. 52 originálů/min.
Push scan: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
50 dpi to 9,600 dpi dle uživatelského nastavení*8
TIFF, PDF, PDF/A-1a*9, PDF/A-1b, šifrované PDF, XPS,
compact PDF*10*11, JPEG*11, prohledávatelné PDF*9, OOXML
(pptx, xlsx, docx)*9, text (TXT [UTF-8])*9, rich text (RTF)*9
Skenování do emailu/ na desktop*12/FTP server/
do síťové složky (SMB)/USB flash/lokální disk

600 x 600 dpi, 9,600 (ekvivalent) x 600 dpi
USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)*15
Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2,
Windows Server® 2016, Windows Server® 2019,
Windows® 8.1, Windows® 10
Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
TCP/IP
LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing), HTTP,
FTP stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
Standard: PCL 6 emulation
Option: Adobe® PostScript® 3™
80 fontů pro PCL, 136 fontů pro Adobe PostScript 3™

FAX (Vyžaduje volitelný modul MX-FX15)
Metoda komprese
Komunikační protokol
Doba přenosu
Rychlost modemu
Velikost dokumentu
Paměť
Stupně šedi

MH/MR/MMR/JBIG
Super G3/G3
méně než 3 sekundy*17
33,600 bps - 2,400 bps s automatickým fallbackem
Standard (203.2 x 97.8 dpi) až
Ultra Fine (406.4 x 391 dpi)
A3 až A5 (11" x 17" to 5 1/2" x 8 1/2")
1 GB (vestavěná)
Ekvivalent 256 úrovní

• Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit.
• Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, a Windows
jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami Microsoft Corporation v
USA a/nebo jiných zemích. Google Drive, Gmail, Android a Google Cloud Print jsou obchodními
známkami Google LLC. Ochranná známka Google Drive je používána se svolením Google LLC. Box,
Inc. QR kód je registrovanou obchodní známkou DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších
zemích. AirPrint a Mac jsou obchodními známkami Apple Inc., registrovanými v USA a dalších
zemích. PCLje registrovanou obchodní známkou Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice
je produktem Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejích přidružených společností. Qualcomm je
obchodní známkou Qualcomm Incorporated, registrovanou v USA a dalších zemích. DirectOffice je
obchodní známkou CSR Imaging US, LP, registrovanou v USA a dalších zemích. Všechny ostatní
názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními
známkami jejich příslušných vlastníků.

Qualcomm® DirectOffice™
*1:
*2:
*3:
*4:
*5:
*6:

Podávání delší stranou
S papírem 5 1/2" x 8 1/2" lze použít pouze podávání krátkou hranou.
Ve standardním prostředí. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí.
Při spuštění MFP pomocí tlačítka napájení. 28 sekund při spuštění pomocí hlavního vypínače.
Kapacita SSD závisí na stavu zásobování a zdrojů.
Podávání delší stranou listů A4 (8 1/2" x 11") z prvního zásobníku papíru, za použití skla
dokumentů, multifunkčního zařízení v plně připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na
provozních podmínkách a prostředí.
*7: Na základě standardní vzorové tabulky A4 společnosti Sharp pomocí podavače dokumentů,
podávání delší stranou, jednostranného skenování a výchozího nastavení z výroby. Rychlost
skenování se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování.
*8: Rozlišení se bude lišit v závislosti na velikosti naskenované oblasti.
*9: Vyžaduje volitelný modul MX-EB20.
*10: Vyžaduje volitelný modul MX-EB19.
*11: Pouze barevně/úrovně šedi.
*12: Vyžaduje Network Scanner Tool Lite.
*13: Kapacita úložiště se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování.
*14: Některé funkce vyžadují volitelné příslušenství.
*15: Vyžaduje volitelný modul MX-EB18. Dostupnost tohoto příslušenství se liší podle země/regionu.
*16: Mac OS vyžaduje volitelný modul MX-PK13.
*17: Na základě standardní vzorové tabulky přibližně 700 znaků (A4 nebo 8 1/2" x 11" podávání delší
stranou) a standardní rozlišení v Super G3 módu, 33,600 bps, komprese JBIG.

1,048 mm

641 mm
568 mm*
* 883 mm při otevření ručního podavače.

Vyobrazeno s volitelným příslušenstvím
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Free to Fit

Ideální pro váš business

Všestranné multifunkční zařízení
pro vylepšení vašeho způsobu práce
Je tu pro vás inteligentní a uživatelsky přívětivé multifunkční zařízení navržené tak, aby se
hodilo do jakéhokoliv prostředí. Zařízení s kompaktním a stylovým designem nabízí
širokou škálu základních i rozšířených funkcí, které zefektivňují vaše pracovní postupy.
Tato všestranná plnobarevná MFP formátu A3 je navržena tak, aby odpovídala široké
škále pracovních stylů.

Kompaktní
velikost

Funkcionalita
All-in-One

Stylový
design

Hodí se ke všem podnikovým scénářům

Vyhovuje vašim bezpečnostním požadavkům

Využití univerzálnosti digitálních dat vám

Zabezpečené prostředí podporuje vaše IT

může pomoci zefektivnit vaše operace, a tak

pracovníky v jejich povinnostech a chrání

získat nové obchodní příležitosti.

vaši firmu před riziky.
Více na stránkách 9–10

Více na stránkách 5–6

Vyhovuje vašim každodenním potřebám
Dotyková obrazovka LCD s rozhraním jednoduchých

Vzhledem k tomu, že multifunkční tiskárna se může připojit k

režimů poskytuje každému z vašeho týmu snadný

různým mobilním zařízením a cloudovým službám, můžete vy i

přístup k funkcím MFP.

váš tým pracovat kdykoli a kdekoli.

Více na stranách 3–4
1

Vhodná pro celou řadu pracovních stylů

Více na stránkách 7–8
2
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Jednoduchost

Snadné skenování

Snadné a vysoce kvalitní skenování a kopírování

Klepnutím na tlačítko „Auto nastavení“ provede multifunkční
zařízení automaticky celou řadu akcí. Může určit rozlišení skenování,
přeskočit prázdné stránky ve vícestránkovém dokumentu nebo
přetočit stránky otočené o 180°*. Automatické funkce, jako jsou tyto,
vám ušetří čas a námahu a zároveň zajistí optimální výsledky
skenování.

Chcete multifunkční zařízení, které lze intuitivně
používat
Chcete čistý a vysoce kvalitní výstup

*Vyžaduje volitelný modul MX-EB20.

Chcete ekologicky úsporné zařízení

Díky pokročilému třístupňovému procesu poskytuje automatický
barevný režim věrné a plně automatizované kopírování a skenování v
barvách i černobíle – to vše jednoduchým stisknutím tlačítka Start.
Funguje to takto: Automatický výběr barev sám určí, zda je stránka
barevná, nebo se jedná o černobílý výběr původního textu, poté
analyzuje obsah stránky a rozlišuje mezi různými součástmi
(například fotografiemi, textem a textem na pozadí) a vybere
příslušný režim. Používá strojové učení k optimální reprodukci textu
a obrázků. Nakonec potlačením pozadí* automaticky odstraní
nepotřebnou barvu pozadí.
*V závislosti na barvě pozadí nebo typu dokumentu nemusí fungovat.

Domácí obrazovka

Automatický barevný režim
Snadné skenování

Automatická nastavení, která odpovídají dokumentu

7.0-palcový dotykový ovládací displej
7palcový barevný LCD dotykový displej usnadňuje každému uživateli
použití pokročilých funkcí multifunkčního zařízení. Funkční ikony
obsahují jednoduchý a přímočarý design. Každý uživatel může
přizpůsobit domovskou obrazovku přetahováním ikon pro běžně
používané funkce

MFP určí automaticky jestli je dokument barevný nebo černobílý.
Pokud se jedná o černobílé zpracování, může automaticky vybrat
optimální nastavení pro text – monochromatický nebo ve stupních
šedi.

Snadné režimy uživatelského rozhraní
V režimu Snadné uživatelské
rozhraní se na dotykové
obrazovce zobrazují
jednoduché ikony pro často
používané funkce, jako je
oboustranný tisk a výběr
velikosti papíru.

Opravuje natočení dokumentů

Naskenovaná data

Zarovnání

MFP detekuje natočené dokumenty*
a automaticky je upraví.
Nemusíte je znovu skenovat.

Rychlé přihlášení
Stačí klepnout na ikonu vyhrazeného uživatele a získat přístup k
osobní přizpůsobené operační obrazovce. Přizpůsobitelné položky
zahrnují počáteční nastavení a volbu jazyku na obrazovce.

oboustranných originálů.
Vzhledem k tomu, že lze podávat dávky
více stránek najednou, zvyšuje se tím
efektivita kopírování a skenování.

Tato funkce automaticky vysune zcela
prázdné tonerové kazety určené na
výměnu. Tonerová kazeta je tak
vyměněna až po spotřebě veškerého
toneru, čímž je zajištěno efektivní
využití toneru. Díky tomu, poznáte
když jsou kazety prázdné a jsou tak rychle a snadno vyměnitelné.

Vložte jednotku USB do multifunkčního zařízení a na displeji LCD se
automaticky zobrazí pop-up okno. Ihned můžete tisknout soubory z
jednotky USB, které jsou zobrazeny jako náhledy*, nebo můžete
skenovat dokumenty přímo na jednotku USB.

Plán zapnutí / vypnutí napájení

Energeticky efektivní

*Náhledy souborů Microsoft® Office vyžadují volitelný MX-PU10.
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Kopie

Funkce automatického vysunutí prázdných tonerů

Přidat uživatele—Je to jednoduché

Ovládací panel lze volně
naklápět v různých úhlech.
To vám umožní snadné
ovládání, bez ohledu na to,
kde je multifunkční zařízení
umístěno nebo kdo ji
používá.

Text je jasný a zbytečná
barva na pozadí je
automaticky odstraněna

podává až 100 listů jednostranných nebo

Tato MFP se velice rychle zotavuje z energeticky úsporného režimu
spánku. Umístěním dokumentu do podavače nebo dotykem na
ovládací panel LCD se multifunkční zařízení probudí za sekundu*. To
pomáhá minimalizovat dobu čekání a zvyšuje produktivitu.

Na ovládacím panelu jsou umístěny dvě LED diody: jedna červená,
jedna zelená. Rozsvítí se, aby vás upozornily – a to i z dálky – že
například zařízení "právě tiskne" nebo "nemá dostatek papíru".

Sklopný ovládací Panel

Originál

jednoprůchodový podavač) efektivně

Rychlé probuzení z režimu spánku

*V režimu Rychlé probuzení

Přidání uživatele je snadné prostřednictvím
ovládacího panelu dotykové obrazovky.
Jednoduše zvolte ikonu ze šablony.

Text

Podavač RSPF (reverzní

LED Stavové diody

Pop-up okno pro USB

Automatické rozpoznání

Automatické podávání dokumentů

*Pouze formát PDF.

Zvětšené ikony umožňují snadný přístup k
funkcím, které nejčastěji používáte

Fotografie

Text
na pozadí

Vyberte ikonu

Ke snížení spotřeby energie, společnost Sharp
použila své pokročilé technologie ve všech
částech MFP. Funkce pro úsporu energie zahrnují
krátkou dobu zahřívání a nízkou spotřebu energie
pouze 0,5 W* v pohotovostním režimu.

Standby
power
consumption

0.5 W

Tato funkce automaticky zapíná nebo vypíná multifunkční tiskárnu
podle plánů nastavených administrátorem.
Vypnuto

Zapnuto

Vypnuto

Zapnuto

Vypnuto

*Může se lišit v závislosti na prostředí použití.

Automatické vypnutí napájení
Chcete-li snížit spotřebu, funkce automatického vypnutí
automaticky přepne zařízení MFP do režimu úspory energie po
určité době nečinnosti. Krátce před zahájením tohoto režimu se na
LCD displeji zobrazí zpráva oznamující, že zařízení MFP se brzy
vypne a dává vám možnost pokračovat v činnosti.

9:00
12:00
13:00
Začátek pracovního dne Přestávka na oběd

17:00
Konec pracovního dne

Ekologické doporučení
Tato funkce navrhuje nastavení šetrná k životnímu prostředí před
spuštěním příkazu tisku*/kopírování z ovládacího panelu.
*Pro tisk uložených tiskových dokumentů (FTP/SMB/USB).
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Jednoduchost

Snadné skenování

Snadné a vysoce kvalitní skenování a kopírování

Klepnutím na tlačítko „Auto nastavení“ provede multifunkční
zařízení automaticky celou řadu akcí. Může určit rozlišení skenování,
přeskočit prázdné stránky ve vícestránkovém dokumentu nebo
přetočit stránky otočené o 180°*. Automatické funkce, jako jsou tyto,
vám ušetří čas a námahu a zároveň zajistí optimální výsledky
skenování.

Chcete multifunkční zařízení, které lze intuitivně
používat
Chcete čistý a vysoce kvalitní výstup

*Vyžaduje volitelný modul MX-EB20.

Chcete ekologicky úsporné zařízení

Díky pokročilému třístupňovému procesu poskytuje automatický
barevný režim věrné a plně automatizované kopírování a skenování v
barvách i černobíle – to vše jednoduchým stisknutím tlačítka Start.
Funguje to takto: Automatický výběr barev sám určí, zda je stránka
barevná, nebo se jedná o černobílý výběr původního textu, poté
analyzuje obsah stránky a rozlišuje mezi různými součástmi
(například fotografiemi, textem a textem na pozadí) a vybere
příslušný režim. Používá strojové učení k optimální reprodukci textu
a obrázků. Nakonec potlačením pozadí* automaticky odstraní
nepotřebnou barvu pozadí.
*V závislosti na barvě pozadí nebo typu dokumentu nemusí fungovat.

Domácí obrazovka

Automatický barevný režim
Snadné skenování

Automatická nastavení, která odpovídají dokumentu
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optimální nastavení pro text – monochromatický nebo ve stupních
šedi.
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V režimu Snadné uživatelské
rozhraní se na dotykové
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Opravuje natočení dokumentů

Naskenovaná data

Zarovnání

MFP detekuje natočené dokumenty*
a automaticky je upraví.
Nemusíte je znovu skenovat.

Rychlé přihlášení
Stačí klepnout na ikonu vyhrazeného uživatele a získat přístup k
osobní přizpůsobené operační obrazovce. Přizpůsobitelné položky
zahrnují počáteční nastavení a volbu jazyku na obrazovce.

oboustranných originálů.
Vzhledem k tomu, že lze podávat dávky
více stránek najednou, zvyšuje se tím
efektivita kopírování a skenování.

Tato funkce automaticky vysune zcela
prázdné tonerové kazety určené na
výměnu. Tonerová kazeta je tak
vyměněna až po spotřebě veškerého
toneru, čímž je zajištěno efektivní
využití toneru. Díky tomu, poznáte
když jsou kazety prázdné a jsou tak rychle a snadno vyměnitelné.

Vložte jednotku USB do multifunkčního zařízení a na displeji LCD se
automaticky zobrazí pop-up okno. Ihned můžete tisknout soubory z
jednotky USB, které jsou zobrazeny jako náhledy*, nebo můžete
skenovat dokumenty přímo na jednotku USB.

Plán zapnutí / vypnutí napájení

Energeticky efektivní

*Náhledy souborů Microsoft® Office vyžadují volitelný MX-PU10.
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Kopie

Funkce automatického vysunutí prázdných tonerů

Přidat uživatele—Je to jednoduché

Ovládací panel lze volně
naklápět v různých úhlech.
To vám umožní snadné
ovládání, bez ohledu na to,
kde je multifunkční zařízení
umístěno nebo kdo ji
používá.

Text je jasný a zbytečná
barva na pozadí je
automaticky odstraněna

podává až 100 listů jednostranných nebo

Tato MFP se velice rychle zotavuje z energeticky úsporného režimu
spánku. Umístěním dokumentu do podavače nebo dotykem na
ovládací panel LCD se multifunkční zařízení probudí za sekundu*. To
pomáhá minimalizovat dobu čekání a zvyšuje produktivitu.

Na ovládacím panelu jsou umístěny dvě LED diody: jedna červená,
jedna zelená. Rozsvítí se, aby vás upozornily – a to i z dálky – že
například zařízení "právě tiskne" nebo "nemá dostatek papíru".

Sklopný ovládací Panel

Originál

jednoprůchodový podavač) efektivně

Rychlé probuzení z režimu spánku

*V režimu Rychlé probuzení

Přidání uživatele je snadné prostřednictvím
ovládacího panelu dotykové obrazovky.
Jednoduše zvolte ikonu ze šablony.

Text

Podavač RSPF (reverzní

LED Stavové diody

Pop-up okno pro USB

Automatické rozpoznání

Automatické podávání dokumentů

*Pouze formát PDF.

Zvětšené ikony umožňují snadný přístup k
funkcím, které nejčastěji používáte

Fotografie

Text
na pozadí

Vyberte ikonu

Ke snížení spotřeby energie, společnost Sharp
použila své pokročilé technologie ve všech
částech MFP. Funkce pro úsporu energie zahrnují
krátkou dobu zahřívání a nízkou spotřebu energie
pouze 0,5 W* v pohotovostním režimu.

Standby
power
consumption

0.5 W

Tato funkce automaticky zapíná nebo vypíná multifunkční tiskárnu
podle plánů nastavených administrátorem.
Vypnuto

Zapnuto

Vypnuto

Zapnuto

Vypnuto

*Může se lišit v závislosti na prostředí použití.

Automatické vypnutí napájení
Chcete-li snížit spotřebu, funkce automatického vypnutí
automaticky přepne zařízení MFP do režimu úspory energie po
určité době nečinnosti. Krátce před zahájením tohoto režimu se na
LCD displeji zobrazí zpráva oznamující, že zařízení MFP se brzy
vypne a dává vám možnost pokračovat v činnosti.

9:00
12:00
13:00
Začátek pracovního dne Přestávka na oběd

17:00
Konec pracovního dne

Ekologické doporučení
Tato funkce navrhuje nastavení šetrná k životnímu prostředí před
spuštěním příkazu tisku*/kopírování z ovládacího panelu.
*Pro tisk uložených tiskových dokumentů (FTP/SMB/USB).
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Efektivita

Funkce Multicrop a oříznutí obrazu

Více cílů skenování

Více účtenek, fotografií a dalších položek lze naskenovat najednou,
přičemž každý z nich je uložen jako samostatný soubor. Tato funkce
vám pomůže zefektivnit skenování různých malých formátů
originálů. Multifunkční zařízení může také oříznout fotografie z
dokumentů, jako jsou stránky časopisů, a uložit je jako jednotlivé
soubory.

Chcete snížit spotřebu papíru
Chcete efektivně využívat digitální data
Chcete zefektivnit obchodní procesy

Existuje mnoho způsobů, jak distribuovat naskenované dokumenty.
Mohou být odeslány na server FTP, do síťové složky či uloženy na
jednotku USB. Nebo mohou být odeslány přímo na určený desktop*1
nebo jako e-mailové přílohy. Funkce formátu kompaktního PDF*2
zajišťuje, že soubory PDF jsou odesílány a přijímány bezproblémově.
*1: Vyžaduje Network Scanner Tool Lite.
*2: Vyžaduje volitelný modul MX-EB19.

Efektivní sdílení a správa dat
Email

Sken

uctenka_0003.pdf

Dokument
Sken

uctenka_0001.pdf
uctenka_0002.pdf

FTP server
Síťová složka

uctenka_0004.pdf

Síťová
složka

Desktop*1

Převod dokumentů prostřednictvím OCR*
Funkce snímku ID karty

Tisk dvou stránek na jeden list

Multifunkční zařízení umožňuje snadno zkopírovat obě strany ID
karty na jednu stránku. Ať už se jedná o průkaz totožnosti nebo
řidičský průkaz, ušetříte čas, úsilí a papír.

Oboustranný tisk umožňuje tisk na obě strany listu papíru.
Multifunkční tiskárna může také vytisknout dvě stránky obsahu na
stejnou stranu listu papíru. Pomocí obou těchto funkcí současně
umožňuje tisknout čtyři stránky na jeden list. Je to skvělý způsob,
jak snížit spotřebu papíru a snížit náklady na papír.
1

Přední strana

1

Zkopírujte obě strany
na jeden list papíru

2
4

Hlavní zásobník papíru jednotky podporuje formáty papíru od A3 do
A5, zatímco ruční podavač může zpracovávat také formát papíru A6.
Volitelné podavače papíru zpracovávají papír o hmotnosti až 220
g/m2, zatímco ruční podavač pojme papír o tloušťce až 256 g/m2*1.
Kromě běžného papíru zvládne multifunkční zařízení řadu dalších
typů papíru*2, například obálky, štítky a lesklý papír.
*1: Podpora 256 g/m2 papíru pouze přes první zásobník.
*2: Podpora pouze přes ruční podavač.

*Vyžaduje volitelný modul MX-EB20.

4 strany jsou umístěny na jeden list

Skenování vizitek*
MFP nabízí možnost skenování více vizitek najednou. MFP vyčítá
kontaktní údaje na každé vizitce prostřednictvím OCR* a poté
exportuje údaje do zvoleného systému správy kontaktů.

Všestranné funkce faxování*

Druhá kopie je otočena
o 90 stupňů od předchozí kopie

Příchozí směrování

Automatické ukládání a náhled příchozího faxu

Příchozí směrování umožňuje předávat příchozí faxy do předem
určených cílů, například na desktop*, ftp server, do síťové složky
nebo e-mailové adresa bez nutnosti tisku. Tato funkce umožňuje
kontrolovat faxy i v případě, že jste mimo kancelář, a usnadňuje
oddělení příchozích faxů určených pro různé příjemce.
*Vyžaduje Network Scanner Tool Lite.

Síťová složka

Jídelní lístek

Vlastní vzhled

5

Uložením obrazových souborů podle vašeho výběru na
multifunkční tiskárnu (například loga vaší společnosti) je můžete
snadno přidat do kopií a výtisků.

MFP automaticky ukládá příchozí faxová data. Toto vám umožní
náhled faxů na ovládacím panelu LCD před tiskem, což vám dává
možnost vytisknout je pouze v případě potřeby, jejich odstranění
nebo jejich předání do počítače nebo mobilního zařízení.
Vzhledem k tomu, že multifunkční tiskárna může ukládat příchozí
faxy bez jejich okamžitého tisku, může se tímto snížit spotřebu
papíru a toneru.

Automaticky předán do nastavených cílů

První kopie Druhá kopie

Internet fax

FTP server

Poznámka: Pro více detailů kontaktujte zástupce Sharp.

Tento nástroj umožní odeslat dokumenty naskenované na
multifunkční položce do počítače nebo mobilního zařízení a uložit je
do určené složky. Může fungovat i v případě, že jste v kanceláři
klienta. Network Scanner Tool Lite dokáže detekovat nejbližší
multifunkční zařízení a umožní vám odeslat skeny do přenosného
nebo mobilního zařízení. Není třeba provádět zvláštní nastavení.
*Ke stažení na adrese: https://global.sharp/products/copier/downloads/

Email

Cenovky

Fax

* Vyžaduje volitelný MX-FX15. Internetový fax vyžaduje volitelný MX-FWX1.

*Do dvou zásobníků papírů musí být vloženy papíry stejné velikosti v jiné orientaci (na
šířku a na výšku).

Silný papír

SSD

Multifunkční zařízení poskytuje všechny výhody standardních funkcí faxu. Podporuje také bezpapírové faxování, takže můžete kontrolovat faxy
kdykoli, kdekoli a odpovídajícím způsobem reagovat. Budete schopni snadno zvládnout všechny druhy práce související s faxem.

V případě nutnosti třídění kopií dokumentů se každá další kopie
dokumentu při doručení do výstupního zásobníku otočí o 90 stupňů.
Tato možnost je velice užitečná, pokud potřebujete vytisknout více
kopií vícestránkových dokumentů.

Vytvoření 2 kopií
dvoustránkového dokumentu

SSD

Network Scanner Tool Lite*

4

Třídění dokumentů*

Všestranná manipulace s papírem

Perforované štítky

Zadní
strana

Funkce OCR na této multifunkční tiskárně umožňuje převést
naskenovaný dokument na prohledávatelný soubor PDF nebo na
editovatelný soubor Office Open XML (docx, xlsx, pptx).

*Vyžaduje volitelný modul MX-EB20.

3

0123456789

Obálky

Přední
strana

2

0123456789

Zadní strana

3

USB flash

Příchozí fax

Desktop*

Fax

Síťová
složka

Multifunkční zařízení umožňuje výměnu faxů prostřednictvím
e-mailu s jinými faxy, které jsou kompatibilní. Ve srovnání s běžným
faxováním telefonní linky šetří internetové faxování náklady na
telekomunikační poplatky.

PC-fax transmission
Dokument vytvořený v počítači můžete přímo odeslat na fax
příjemce prostřednictvím multifunkční služby. Ušetříte tak čas,
námahu a papír, jelikož dokument není nutné tisknout pro účely
odeslání.
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Efektivita

Funkce Multicrop a oříznutí obrazu

Více cílů skenování

Více účtenek, fotografií a dalších položek lze naskenovat najednou,
přičemž každý z nich je uložen jako samostatný soubor. Tato funkce
vám pomůže zefektivnit skenování různých malých formátů
originálů. Multifunkční zařízení může také oříznout fotografie z
dokumentů, jako jsou stránky časopisů, a uložit je jako jednotlivé
soubory.

Chcete snížit spotřebu papíru
Chcete efektivně využívat digitální data
Chcete zefektivnit obchodní procesy

Existuje mnoho způsobů, jak distribuovat naskenované dokumenty.
Mohou být odeslány na server FTP, do síťové složky či uloženy na
jednotku USB. Nebo mohou být odeslány přímo na určený desktop*1
nebo jako e-mailové přílohy. Funkce formátu kompaktního PDF*2
zajišťuje, že soubory PDF jsou odesílány a přijímány bezproblémově.
*1: Vyžaduje Network Scanner Tool Lite.
*2: Vyžaduje volitelný modul MX-EB19.

Efektivní sdílení a správa dat
Email

Sken

uctenka_0003.pdf

Dokument
Sken

uctenka_0001.pdf
uctenka_0002.pdf

FTP server
Síťová složka

uctenka_0004.pdf

Síťová
složka

Desktop*1

Převod dokumentů prostřednictvím OCR*
Funkce snímku ID karty

Tisk dvou stránek na jeden list

Multifunkční zařízení umožňuje snadno zkopírovat obě strany ID
karty na jednu stránku. Ať už se jedná o průkaz totožnosti nebo
řidičský průkaz, ušetříte čas, úsilí a papír.

Oboustranný tisk umožňuje tisk na obě strany listu papíru.
Multifunkční tiskárna může také vytisknout dvě stránky obsahu na
stejnou stranu listu papíru. Pomocí obou těchto funkcí současně
umožňuje tisknout čtyři stránky na jeden list. Je to skvělý způsob,
jak snížit spotřebu papíru a snížit náklady na papír.
1

Přední strana

1

Zkopírujte obě strany
na jeden list papíru

2
4

Hlavní zásobník papíru jednotky podporuje formáty papíru od A3 do
A5, zatímco ruční podavač může zpracovávat také formát papíru A6.
Volitelné podavače papíru zpracovávají papír o hmotnosti až 220
g/m2, zatímco ruční podavač pojme papír o tloušťce až 256 g/m2*1.
Kromě běžného papíru zvládne multifunkční zařízení řadu dalších
typů papíru*2, například obálky, štítky a lesklý papír.
*1: Podpora 256 g/m2 papíru pouze přes první zásobník.
*2: Podpora pouze přes ruční podavač.

*Vyžaduje volitelný modul MX-EB20.

4 strany jsou umístěny na jeden list

Skenování vizitek*
MFP nabízí možnost skenování více vizitek najednou. MFP vyčítá
kontaktní údaje na každé vizitce prostřednictvím OCR* a poté
exportuje údaje do zvoleného systému správy kontaktů.

Všestranné funkce faxování*

Druhá kopie je otočena
o 90 stupňů od předchozí kopie

Příchozí směrování

Automatické ukládání a náhled příchozího faxu

Příchozí směrování umožňuje předávat příchozí faxy do předem
určených cílů, například na desktop*, ftp server, do síťové složky
nebo e-mailové adresa bez nutnosti tisku. Tato funkce umožňuje
kontrolovat faxy i v případě, že jste mimo kancelář, a usnadňuje
oddělení příchozích faxů určených pro různé příjemce.
*Vyžaduje Network Scanner Tool Lite.

Síťová složka

Jídelní lístek

Vlastní vzhled

5

Uložením obrazových souborů podle vašeho výběru na
multifunkční tiskárnu (například loga vaší společnosti) je můžete
snadno přidat do kopií a výtisků.

MFP automaticky ukládá příchozí faxová data. Toto vám umožní
náhled faxů na ovládacím panelu LCD před tiskem, což vám dává
možnost vytisknout je pouze v případě potřeby, jejich odstranění
nebo jejich předání do počítače nebo mobilního zařízení.
Vzhledem k tomu, že multifunkční tiskárna může ukládat příchozí
faxy bez jejich okamžitého tisku, může se tímto snížit spotřebu
papíru a toneru.

Automaticky předán do nastavených cílů

První kopie Druhá kopie

Internet fax

FTP server

Poznámka: Pro více detailů kontaktujte zástupce Sharp.

Tento nástroj umožní odeslat dokumenty naskenované na
multifunkční položce do počítače nebo mobilního zařízení a uložit je
do určené složky. Může fungovat i v případě, že jste v kanceláři
klienta. Network Scanner Tool Lite dokáže detekovat nejbližší
multifunkční zařízení a umožní vám odeslat skeny do přenosného
nebo mobilního zařízení. Není třeba provádět zvláštní nastavení.
*Ke stažení na adrese: https://global.sharp/products/copier/downloads/

Email

Cenovky

Fax

* Vyžaduje volitelný MX-FX15. Internetový fax vyžaduje volitelný MX-FWX1.

*Do dvou zásobníků papírů musí být vloženy papíry stejné velikosti v jiné orientaci (na
šířku a na výšku).

Silný papír

SSD

Multifunkční zařízení poskytuje všechny výhody standardních funkcí faxu. Podporuje také bezpapírové faxování, takže můžete kontrolovat faxy
kdykoli, kdekoli a odpovídajícím způsobem reagovat. Budete schopni snadno zvládnout všechny druhy práce související s faxem.

V případě nutnosti třídění kopií dokumentů se každá další kopie
dokumentu při doručení do výstupního zásobníku otočí o 90 stupňů.
Tato možnost je velice užitečná, pokud potřebujete vytisknout více
kopií vícestránkových dokumentů.

Vytvoření 2 kopií
dvoustránkového dokumentu

SSD

Network Scanner Tool Lite*

4

Třídění dokumentů*

Všestranná manipulace s papírem

Perforované štítky

Zadní
strana

Funkce OCR na této multifunkční tiskárně umožňuje převést
naskenovaný dokument na prohledávatelný soubor PDF nebo na
editovatelný soubor Office Open XML (docx, xlsx, pptx).

*Vyžaduje volitelný modul MX-EB20.
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0123456789

Obálky

Přední
strana

2

0123456789

Zadní strana

3

USB flash

Příchozí fax

Desktop*

Fax

Síťová
složka

Multifunkční zařízení umožňuje výměnu faxů prostřednictvím
e-mailu s jinými faxy, které jsou kompatibilní. Ve srovnání s běžným
faxováním telefonní linky šetří internetové faxování náklady na
telekomunikační poplatky.

PC-fax transmission
Dokument vytvořený v počítači můžete přímo odeslat na fax
příjemce prostřednictvím multifunkční služby. Ušetříte tak čas,
námahu a papír, jelikož dokument není nutné tisknout pro účely
odeslání.
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Pracovní styl

Propojení s cloudovými službami*1
MFP se připojuje ke cloudovým službám přímo z ovládacího panelu a umožňuje ukládat naskenovaná data nebo tisknout přímo z některé z
nich*2. Jakmile se přihlásíte k MFP, její funkce jednotného přihlášení (SSO) umožňuje rychlý přístup k více službám, aniž byste se museli ke každé
z nich přihlašovat samostatně. Aplikace si také můžete stáhnout a nainstalovat na multifunkční zařízení prostřednictvím aplikačního portálu
společnosti Sharp. Aktualizace aplikací jsou snadno rozpoznatelné, takže budete vždy aktuální verze.

Chcete držet krok s diverzifikací pracovních stylů

*1: Vyžaduje volitelný modulů MX-AMX2. Více informací
vám sdělí zástupce společnosti Sharp.
*2: Přímý tisk pdf souborů vyžaduje volitelný modul
MX-PK13; přímý tisk souborů Microsoft Office (pptx, xlsx,
docx) vyžaduje volitelný modul MX-PU10.

Chcete tisknout nebo skenovat z jiných zařízení
než z počítačů
Chcete získat přístup k podnikovému
systému mimo kancelář

Cloud-based
groupware

Připojení multifunkční tiskárny k jednomu nebo více mobilním zařízením je snadné a rozšiřuje možnosti sdílení dat. Můžete nejen odesílat
naskenované dokumenty do mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety, ale můžete také tisknout dokumenty nebo fotografie
odeslané z těchto zařízení.

SharePoint®
Online

Portál
aplikací

Google
DriveTM

Aplikace Sharpdesk Mobile
Tato aplikace pro tisk a skenování umožňuje snadno propojit mobilní zařízení s
multifunkční tiskárnou pouhým podržením u NFC čtečky karet multifunkční
tiskárny*1 nebo sejmutím QR kódu z panelu multifunkční tiskárny®.
*1: Rozhraní NFC je určeno pro zařízení se systémem Android™ se systémem Android 9 nebo starším.
Vyžaduje čtečku karet NFC jiného výrobce. Více informací vám sdělí zástupce společnosti Sharp.

Sharp Print Service Plugin*
Tato mobilní technologie tisku umožňuje tisk ze zařízení Android.

Box

Online storage
services

Dropbox
Ikony stažených
aplikací je možné
umístit jako
tlačítka na ovládací
panel MFP

Upozornění
na nové verze
aplikace

Uvolnění tisku (Bezserverový pull printing)*

*Vyžadováno wireless LAN připojení nebo volitelný wifi modul MX-EB18.

Webmail services
GmailTM

OneDrive®
for Business

Stažení
aplikace přes
ikonu Portál
Aplikací na
panelu MFP

Propojení s mobilními zařízeními*

Exchange
Online

Sekundární ethernetový port*

Funkce Uvolnění tisku umožňuje odesílat dokumenty do hlavní MFP.
Tato tiskárna funguje jako server a ukládá tiskové úlohy z jakékoli
jiné kompatibilní MFP v síti. Dokument nebude vytištěn, dokud se
nepřihlásíte k multifunkční tiskárně, nevyberete dokument a
nezvolí tisk dokumentu. Zabráníte tím tisku nesprávného
dokumentu, zapomenutí dokumentů ve výstupním zásobníku nebo
zobrazení vašich důvěrných dokumentů ostatním uživatelům.
Uvolnění tisku se snadno nastavuje přes administrátorské rozhraní a
nepotřebuje žádný jiný samostatný server.

Sekundární ethernetový port umožňuje multifunkční tiskárna firmě
*
podporovat dvě samostatné sítě. Pro každý řádek můžete nastavit
různé IP adresy a nastavení zabezpečení – např. jeden interní a
jeden pro návštěvníky. Alternativně by mohlo být zařízení MFP
nastaveno pro přístup ke kancelářské síti připojené k Internetu i k
offline síti s vysokým zabezpečením.
*Vyžaduje druhý ethernetový adaptér. Kontaktujte zástupce společnosti Sharp.

Kancelář připojena k Internetu

Výtisk

*Vyžaduje volitelný modul MX-PK13.

Hlavní MFP

Zabezpečená offline kancelář

AirPrint*
Multifunkční tiskárna podporuje funkci tisku AirPrint v zařízeních Apple.
Umožňuje tisknout přímo z mobilního zařízení bez nutnosti tisku ovladače.
*Vyžaduje volitelný modul MX-PK13.

Bezdrátové připojení*
Multifunkční zařízení nabízí velmi praktické bezdrátové připojení,
který umožňuje pohodlný přístup k MFP i z míst, kde je obtížné
připojit kabel LAN.
*Vyžaduje volitelný modul MX-EB18.

Archivace dokumentů

Přímý tisk dokumentů MS Office*
Tiskněte běžné soubory Microsoft Office bez počítače. Pomocí této
multifunkční tiskárny můžete vytisknout soubor aplikace Word,
Excel® nebo PowerPoint® přímo z mobilního zařízení, cloudové
služby, jednotky USB nebo souborového serveru.
*Vyžaduje MX-PU10. Konečný výtisk může vypadat jinak než na obrazovce počítače. Tato
funkce je povolena prostřednictvím technologie Qualcomm® DirectOffice™.

Propojení s poštovními servery
Naskenovaná data lze pohodlně odesílat prostřednictvím běžného
účtu Gmail™ nebo Microsoft Exchange/Online*.
*Exchange Server 2010/2013/2016, Exchange Online

DOCX

PPTX

XLSX

DOCX

PPTX

Archivace dokumentů umožňuje uložení souborů, které byly
zkopírovány, vytištěny, naskenovány nebo faxovány* na SSD
úložiště multifunkční tiskárny. Odtud mohou být okamžitě vytištěny
nebo odeslány později. Můžete také kombinovat více uložených
souborů do jednoho, což umožňuje snadné a efektivní využití dat.
* Vyžaduje volitelný modul MX-FX15 a internetový fax vyžaduje volitelný modul MX-FWX1.
U faxových a internet faxových úloh lze pomocí funkce Ukládání dokumentů uložit pouze
přenášená data (nepřijaté faxy).

XLSX

Složka rychlých souborů
Mobilní zařízení
DOCX

PPTX

XLSX

Cloudová služba
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Odeslaná data

Ukládání dat do složky rychlých souborů umožňuje potřebný
soubor okamžitě znovu použít.

USB flash
DOCX

PPTX

File server

XLSX

Hlavní a Vlastní složka
Hlavním složkám mohou být přiřazeny uživatelská jména a sdíleny v
celé pracovní skupině. Vlastní složky vyžadují, aby uživatelé zadali
heslo pro přístup, aby mohla být jejich citlivá data zabezpečena.

Sharp OSA* (Open Systems Architecture)
Technologie Sharp OSA umožňuje interakci s vnitropodnikovými
systémy a síťovými aplikacemi přímo z ovládacího panelu LCD. A
protože Sharp OSA využívá standardní síťové protokoly, může
multifunkční zařízení snadno integrovat se systémy pro správu
dokumentů třetích stran, softwarem pro plánování podnikových
zdrojů, aplikacemi pracovních postupů a dalšími.
*Vyžaduje volitelný modul MX-AMX2 a/nebo MX-AMX3.

Vzdálený přístup k ovládacímu panelu*
Funkce Vzdálené ovládání umožňuje zobrazit hlavní ovládací panel
multifunkční tiskáně na obrazovce počítače nebo mobilního
zařízení. Ze vzdáleného umístění pak můžete zkontrolovat nastavení
tisku nebo znovu vytisknout data uložená v multifunkční tiskárně.
Tato funkce pomůže i pracovníkům IT ve vzdálené podpoře
uživatelům.
*Vyžaduje aplikaci VNC. Současné vzdálené ovládání ze dvou nebo více počítačů nebo
mobilních zařízení není možné. Vzdálené ovládání také závisí na síťovém prostředí a
používaných aplikacích. Podrobnosti vám sdělí zástupce společnosti Sharp.
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Pracovní styl

Propojení s cloudovými službami*1
MFP se připojuje ke cloudovým službám přímo z ovládacího panelu a umožňuje ukládat naskenovaná data nebo tisknout přímo z některé z
nich*2. Jakmile se přihlásíte k MFP, její funkce jednotného přihlášení (SSO) umožňuje rychlý přístup k více službám, aniž byste se museli ke každé
z nich přihlašovat samostatně. Aplikace si také můžete stáhnout a nainstalovat na multifunkční zařízení prostřednictvím aplikačního portálu
společnosti Sharp. Aktualizace aplikací jsou snadno rozpoznatelné, takže budete vždy aktuální verze.

Chcete držet krok s diverzifikací pracovních stylů

*1: Vyžaduje volitelný modulů MX-AMX2. Více informací
vám sdělí zástupce společnosti Sharp.
*2: Přímý tisk pdf souborů vyžaduje volitelný modul
MX-PK13; přímý tisk souborů Microsoft Office (pptx, xlsx,
docx) vyžaduje volitelný modul MX-PU10.

Chcete tisknout nebo skenovat z jiných zařízení
než z počítačů
Chcete získat přístup k podnikovému
systému mimo kancelář

Cloud-based
groupware

Připojení multifunkční tiskárny k jednomu nebo více mobilním zařízením je snadné a rozšiřuje možnosti sdílení dat. Můžete nejen odesílat
naskenované dokumenty do mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety, ale můžete také tisknout dokumenty nebo fotografie
odeslané z těchto zařízení.

SharePoint®
Online

Portál
aplikací

Google
DriveTM

Aplikace Sharpdesk Mobile
Tato aplikace pro tisk a skenování umožňuje snadno propojit mobilní zařízení s
multifunkční tiskárnou pouhým podržením u NFC čtečky karet multifunkční
tiskárny*1 nebo sejmutím QR kódu z panelu multifunkční tiskárny®.
*1: Rozhraní NFC je určeno pro zařízení se systémem Android™ se systémem Android 9 nebo starším.
Vyžaduje čtečku karet NFC jiného výrobce. Více informací vám sdělí zástupce společnosti Sharp.

Sharp Print Service Plugin*
Tato mobilní technologie tisku umožňuje tisk ze zařízení Android.

Box

Online storage
services

Dropbox
Ikony stažených
aplikací je možné
umístit jako
tlačítka na ovládací
panel MFP

Upozornění
na nové verze
aplikace

Uvolnění tisku (Bezserverový pull printing)*

*Vyžadováno wireless LAN připojení nebo volitelný wifi modul MX-EB18.

Webmail services
GmailTM

OneDrive®
for Business

Stažení
aplikace přes
ikonu Portál
Aplikací na
panelu MFP

Propojení s mobilními zařízeními*

Exchange
Online

Sekundární ethernetový port*

Funkce Uvolnění tisku umožňuje odesílat dokumenty do hlavní MFP.
Tato tiskárna funguje jako server a ukládá tiskové úlohy z jakékoli
jiné kompatibilní MFP v síti. Dokument nebude vytištěn, dokud se
nepřihlásíte k multifunkční tiskárně, nevyberete dokument a
nezvolí tisk dokumentu. Zabráníte tím tisku nesprávného
dokumentu, zapomenutí dokumentů ve výstupním zásobníku nebo
zobrazení vašich důvěrných dokumentů ostatním uživatelům.
Uvolnění tisku se snadno nastavuje přes administrátorské rozhraní a
nepotřebuje žádný jiný samostatný server.

Sekundární ethernetový port umožňuje multifunkční tiskárna firmě
*
podporovat dvě samostatné sítě. Pro každý řádek můžete nastavit
různé IP adresy a nastavení zabezpečení – např. jeden interní a
jeden pro návštěvníky. Alternativně by mohlo být zařízení MFP
nastaveno pro přístup ke kancelářské síti připojené k Internetu i k
offline síti s vysokým zabezpečením.
*Vyžaduje druhý ethernetový adaptér. Kontaktujte zástupce společnosti Sharp.

Kancelář připojena k Internetu

Výtisk

*Vyžaduje volitelný modul MX-PK13.

Hlavní MFP

Zabezpečená offline kancelář

AirPrint*
Multifunkční tiskárna podporuje funkci tisku AirPrint v zařízeních Apple.
Umožňuje tisknout přímo z mobilního zařízení bez nutnosti tisku ovladače.
*Vyžaduje volitelný modul MX-PK13.

Bezdrátové připojení*
Multifunkční zařízení nabízí velmi praktické bezdrátové připojení,
který umožňuje pohodlný přístup k MFP i z míst, kde je obtížné
připojit kabel LAN.
*Vyžaduje volitelný modul MX-EB18.

Archivace dokumentů

Přímý tisk dokumentů MS Office*
Tiskněte běžné soubory Microsoft Office bez počítače. Pomocí této
multifunkční tiskárny můžete vytisknout soubor aplikace Word,
Excel® nebo PowerPoint® přímo z mobilního zařízení, cloudové
služby, jednotky USB nebo souborového serveru.
*Vyžaduje MX-PU10. Konečný výtisk může vypadat jinak než na obrazovce počítače. Tato
funkce je povolena prostřednictvím technologie Qualcomm® DirectOffice™.

Propojení s poštovními servery
Naskenovaná data lze pohodlně odesílat prostřednictvím běžného
účtu Gmail™ nebo Microsoft Exchange/Online*.
*Exchange Server 2010/2013/2016, Exchange Online

DOCX

PPTX

XLSX

DOCX

PPTX

Archivace dokumentů umožňuje uložení souborů, které byly
zkopírovány, vytištěny, naskenovány nebo faxovány* na SSD
úložiště multifunkční tiskárny. Odtud mohou být okamžitě vytištěny
nebo odeslány později. Můžete také kombinovat více uložených
souborů do jednoho, což umožňuje snadné a efektivní využití dat.
* Vyžaduje volitelný modul MX-FX15 a internetový fax vyžaduje volitelný modul MX-FWX1.
U faxových a internet faxových úloh lze pomocí funkce Ukládání dokumentů uložit pouze
přenášená data (nepřijaté faxy).

XLSX

Složka rychlých souborů
Mobilní zařízení
DOCX

PPTX

XLSX

Cloudová služba
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Odeslaná data

Ukládání dat do složky rychlých souborů umožňuje potřebný
soubor okamžitě znovu použít.

USB flash
DOCX

PPTX

File server

XLSX

Hlavní a Vlastní složka
Hlavním složkám mohou být přiřazeny uživatelská jména a sdíleny v
celé pracovní skupině. Vlastní složky vyžadují, aby uživatelé zadali
heslo pro přístup, aby mohla být jejich citlivá data zabezpečena.

Sharp OSA* (Open Systems Architecture)
Technologie Sharp OSA umožňuje interakci s vnitropodnikovými
systémy a síťovými aplikacemi přímo z ovládacího panelu LCD. A
protože Sharp OSA využívá standardní síťové protokoly, může
multifunkční zařízení snadno integrovat se systémy pro správu
dokumentů třetích stran, softwarem pro plánování podnikových
zdrojů, aplikacemi pracovních postupů a dalšími.
*Vyžaduje volitelný modul MX-AMX2 a/nebo MX-AMX3.

Vzdálený přístup k ovládacímu panelu*
Funkce Vzdálené ovládání umožňuje zobrazit hlavní ovládací panel
multifunkční tiskáně na obrazovce počítače nebo mobilního
zařízení. Ze vzdáleného umístění pak můžete zkontrolovat nastavení
tisku nebo znovu vytisknout data uložená v multifunkční tiskárně.
Tato funkce pomůže i pracovníkům IT ve vzdálené podpoře
uživatelům.
*Vyžaduje aplikaci VNC. Současné vzdálené ovládání ze dvou nebo více počítačů nebo
mobilních zařízení není možné. Vzdálené ovládání také závisí na síťovém prostředí a
používaných aplikacích. Podrobnosti vám sdělí zástupce společnosti Sharp.
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Bezpečnost

Active Directory®

S/MIME*

Propojením MFP se službou Active Directory mohou uživatelé
přistupovat ke cloudovým službám a síťovým složkám pomocí
svých ověřovacích informací prostřednictvím MFP. Kromě pohodlí
tohoto jednotného přihlášení pro uživatele mohou správci systému
udržovat vysokou úroveň zabezpečení.

Chcete chránit důvěrné informace
Chcete prvotřídní ochranu dat
Chcete, aby uživatel byl v klidu

Složka uživatele A

Uřivatel A
Složka uživatele B
System administrator

Kancelářské prostředí
Blokuje neoprávněný přístup
Autentizace uživatele
Active Directory
Whitelisting

SSL a IPsec
Šifrované PDF

*Více informací vám sdělí zástupce společnosti Sharp.

Seznam bezpečných programů

SSL a IPsec
Technologie SSL (secure sockets layer) a technologie šifrování dat
IPsec zajišťují zabezpečenou síťovou komunikaci.

Zabraňuje úniku dat
z vyřazených zařízení

UTM

Vymazání osobních
informací

SSD

Internet

Prevence chybně odeslaných faxů*

3

Funkce potvrzení cíle faxu

Zabezpečení úložiště

Zabrání úniku informací

Mazání dat/šifrování*1
Automatické obnovení
firmware

Tisk skrytého obrazce
Tracking tiskových úloh

Konfigurace

*Vyžaduje volitelný modul BP-FR10U. Nemusí fungovat s určitými typy papíru,
dokumenty (jako jsou dokumenty se spoustou fotografií) nebo s nastavením MFP.

Skryté obrazce pro Kopírování/Tisk
Tato funkce vytiskne za tisková data vzorek, například
"NEKOPÍROVAT". Pokud je dokument se vzorkem zkopírován, data
vzorku se objeví na pozadí, což pomůže zabránit úniku informací v
důsledku neoprávněného kopírování dokumentů.

Tracking tiskových úloh
Tato funkce vytiskne jméno uživatele multifunkční tiskárny, datum,
ID úlohy a další specifika tiskových úloh, což umožňuje vytištěné
dokumenty vysledovat.

MX-PK13

MX-AMX3

MX-PF10

MX-EB18

MX-FX15

MX-EB19

Barcode Font Kit

SSD

Rozšiřující modul fax

Základní jednotka

MX-FWX1

Rozšiřující modul Internet Fax
Zásobník na 500
listů papíru

Tato funkce zabraňuje neoprávněnému použití důvěrných
dokumentů* vložením údajů o prevenci kopírování do nich.

MX-AMX2

Rozšiřující modul PS3

BP-CS10

Řízení dokumentů

MX-PU10

Rozšiřující modul pro přímý tisk

*1: Více informací vám sdělí zástupce společnosti Sharp.
*2: Pouze při zasílání naskenovaných dat e-mailem.
*3: Vyžaduje volitelný modul MX-FX15.
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Tato funkce vytvoří a externě uloží soubor obrazu (PDF) a soubor
protokolu (XML) pro každou úlohu. Pomáhá tedy identifikovat
neoprávněné použití.

Seznam bezpečných programů chrání multifunkční zařízení před
podvodnými programy, které se pokoušejí získat přístup k systému

Multifunkční zařízení podporuje funkce ověřování externího serveru,
jako jsou LDAP a Active Directory. Díky centralizované správě více
uživatelských údajů mohou správci systému sledovat více využití
MFP.

Zabraňuje
odposlechu, manipulaci

Zabezpečená
Gateway*1

Fax

Active Directory server

Ověřování serveru

S/MIME*2
Image Job Log*1

*Pouze při odesílání naskenovaných dat

Protokol úloh*
Přihlášení

Zabraňuje zcizení e-mailu,
předstírání jiné identity

Podpora šifrování e-mailů a digitálního podpisu. Odesílání e-mailů v
šifrovaném formátu zabraňuje úniku dat. Také zabraňuje tomu, aby
se někdo vydával za odesílatele nebo měnil obsah e-mailu

MX-AMX1

Modul integrace aplikace

Komunikační modul aplikace
Externí účetní modul
Bezdrátový LAN adaptér
Sada pro zvýšenou komprimaci
souborů

MX-EB20

Rozšiřující modul OCR

BP-FR10U

Modul zabezpečení dat

Šifrování dat a automatické odstranění*
Data úloh jsou před uložením do interního úložiště multifunkčního
zařízení zašifrována. Jakmile jsou data vytištěna nebo odeslána,
jsou automaticky z interního úložiště vymazána.
*Více informací vám sdělí zástupce společnosti Sharp.

Automatické obnovení firmware
Zabraňuje poškození firmwaru rychlým a automatickým obnovením
souborů při zjištění abnormální aktivity firmwaru.

BP-DS10

BP-DS11

Vysoký
stojan

Nízký stojan

Inicializace multifunkčního zařízení umožňuje odstranit osobní
údaje a další data, která jsou na ní uložena. Tato funkce zabezpečení
pomáhá zabránit úniku osobních údajů a důležitých dokumentů po
likvidaci zařízení.

Stojan se zásuvkami na
2 x 500 listů papíru

Poznámka: Pokud instalujete MFP jako volně stojící, společnost Sharp doporučuje následující příslušenství (BP-DS11, BP-DS10 nebo BP-DE10).
Tato konfigurace také vyžaduje umístění zásobníku papíru BP-CS10.

Specifikace volitelného příslušenství
BP-CS10 Zásobník na 500 listů papíru

Vymazání osobních údajů

BP-DE10

Velikost papíru
Kapacita
rozměry (Š x H x D)
Váha (cca.)

A3 (11" x 17") to A5 (5 1/2" x 8 1/2")*1
500 listů
560 x 560 x 145 mm (22 1/16" x 22 1/16" x 5 23/32")
6.7 kg (14.8 lbs)

BP-DE10 Stojan se zásuvkami na 2 x 500 listů papíru
Velikost papíru Horní a dolní zásuvka
Kapacita
Horní a dolní zásuvka
Rozměry (Š x H x D)
Váha (cca.)

A3 (11" x 17") to A5 (5 1/2" x 8 1/2")*1
500 listů každá zásuvka
560 x 585 x 329 mm (22 1/16" x 23 3/64" x 12 61/64")
21 kg (46.3 lbs)

BP-DS11 Nízký stojan
Rozměry (Š x H x V)*2
Váha (cca.)

560 x 585 x 102 mm (22 1/16" x 23 3/64" x 4 1/32")
4.6 kg (10.2 lbs)

BP-DS10 Vysoký stojan
Rozměry (Šx H x V)*2
Váha (cca)

560 x 585 x 311 mm (22 1/16" x 23 3/64" x 12 1/4")
11 kg (24.3 lbs)

Poznámka: Všechny specifikace týkající se kapacity papíru se vztahují na papír o hmotnosti 80 g/m2
*1: Pro papír o formátu A5 (5 1/2" x 8 1/2") lze použít pouze podávání kratší hranou.
*2: Včetně seřizovacích nožiček a výčnělků.
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Bezpečnost

Active Directory®

S/MIME*

Propojením MFP se službou Active Directory mohou uživatelé
přistupovat ke cloudovým službám a síťovým složkám pomocí
svých ověřovacích informací prostřednictvím MFP. Kromě pohodlí
tohoto jednotného přihlášení pro uživatele mohou správci systému
udržovat vysokou úroveň zabezpečení.

Chcete chránit důvěrné informace
Chcete prvotřídní ochranu dat
Chcete, aby uživatel byl v klidu

Složka uživatele A

Uřivatel A
Složka uživatele B
System administrator

Kancelářské prostředí
Blokuje neoprávněný přístup
Autentizace uživatele
Active Directory
Whitelisting

SSL a IPsec
Šifrované PDF

*Více informací vám sdělí zástupce společnosti Sharp.

Seznam bezpečných programů

SSL a IPsec
Technologie SSL (secure sockets layer) a technologie šifrování dat
IPsec zajišťují zabezpečenou síťovou komunikaci.

Zabraňuje úniku dat
z vyřazených zařízení

UTM

Vymazání osobních
informací

SSD

Internet

Prevence chybně odeslaných faxů*

3

Funkce potvrzení cíle faxu

Zabezpečení úložiště

Zabrání úniku informací

Mazání dat/šifrování*1
Automatické obnovení
firmware

Tisk skrytého obrazce
Tracking tiskových úloh

Konfigurace

*Vyžaduje volitelný modul BP-FR10U. Nemusí fungovat s určitými typy papíru,
dokumenty (jako jsou dokumenty se spoustou fotografií) nebo s nastavením MFP.

Skryté obrazce pro Kopírování/Tisk
Tato funkce vytiskne za tisková data vzorek, například
"NEKOPÍROVAT". Pokud je dokument se vzorkem zkopírován, data
vzorku se objeví na pozadí, což pomůže zabránit úniku informací v
důsledku neoprávněného kopírování dokumentů.

Tracking tiskových úloh
Tato funkce vytiskne jméno uživatele multifunkční tiskárny, datum,
ID úlohy a další specifika tiskových úloh, což umožňuje vytištěné
dokumenty vysledovat.

MX-PK13

MX-AMX3

MX-PF10

MX-EB18

MX-FX15

MX-EB19

Barcode Font Kit

SSD

Rozšiřující modul fax

Základní jednotka

MX-FWX1

Rozšiřující modul Internet Fax
Zásobník na 500
listů papíru

Tato funkce zabraňuje neoprávněnému použití důvěrných
dokumentů* vložením údajů o prevenci kopírování do nich.

MX-AMX2

Rozšiřující modul PS3

BP-CS10

Řízení dokumentů

MX-PU10

Rozšiřující modul pro přímý tisk

*1: Více informací vám sdělí zástupce společnosti Sharp.
*2: Pouze při zasílání naskenovaných dat e-mailem.
*3: Vyžaduje volitelný modul MX-FX15.
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Tato funkce vytvoří a externě uloží soubor obrazu (PDF) a soubor
protokolu (XML) pro každou úlohu. Pomáhá tedy identifikovat
neoprávněné použití.

Seznam bezpečných programů chrání multifunkční zařízení před
podvodnými programy, které se pokoušejí získat přístup k systému

Multifunkční zařízení podporuje funkce ověřování externího serveru,
jako jsou LDAP a Active Directory. Díky centralizované správě více
uživatelských údajů mohou správci systému sledovat více využití
MFP.

Zabraňuje
odposlechu, manipulaci

Zabezpečená
Gateway*1

Fax

Active Directory server

Ověřování serveru

S/MIME*2
Image Job Log*1

*Pouze při odesílání naskenovaných dat

Protokol úloh*
Přihlášení

Zabraňuje zcizení e-mailu,
předstírání jiné identity

Podpora šifrování e-mailů a digitálního podpisu. Odesílání e-mailů v
šifrovaném formátu zabraňuje úniku dat. Také zabraňuje tomu, aby
se někdo vydával za odesílatele nebo měnil obsah e-mailu

MX-AMX1

Modul integrace aplikace

Komunikační modul aplikace
Externí účetní modul
Bezdrátový LAN adaptér
Sada pro zvýšenou komprimaci
souborů

MX-EB20

Rozšiřující modul OCR

BP-FR10U

Modul zabezpečení dat

Šifrování dat a automatické odstranění*
Data úloh jsou před uložením do interního úložiště multifunkčního
zařízení zašifrována. Jakmile jsou data vytištěna nebo odeslána,
jsou automaticky z interního úložiště vymazána.
*Více informací vám sdělí zástupce společnosti Sharp.

Automatické obnovení firmware
Zabraňuje poškození firmwaru rychlým a automatickým obnovením
souborů při zjištění abnormální aktivity firmwaru.

BP-DS10

BP-DS11

Vysoký
stojan

Nízký stojan

Inicializace multifunkčního zařízení umožňuje odstranit osobní
údaje a další data, která jsou na ní uložena. Tato funkce zabezpečení
pomáhá zabránit úniku osobních údajů a důležitých dokumentů po
likvidaci zařízení.

Stojan se zásuvkami na
2 x 500 listů papíru

Poznámka: Pokud instalujete MFP jako volně stojící, společnost Sharp doporučuje následující příslušenství (BP-DS11, BP-DS10 nebo BP-DE10).
Tato konfigurace také vyžaduje umístění zásobníku papíru BP-CS10.

Specifikace volitelného příslušenství
BP-CS10 Zásobník na 500 listů papíru

Vymazání osobních údajů

BP-DE10

Velikost papíru
Kapacita
rozměry (Š x H x D)
Váha (cca.)

A3 (11" x 17") to A5 (5 1/2" x 8 1/2")*1
500 listů
560 x 560 x 145 mm (22 1/16" x 22 1/16" x 5 23/32")
6.7 kg (14.8 lbs)

BP-DE10 Stojan se zásuvkami na 2 x 500 listů papíru
Velikost papíru Horní a dolní zásuvka
Kapacita
Horní a dolní zásuvka
Rozměry (Š x H x D)
Váha (cca.)

A3 (11" x 17") to A5 (5 1/2" x 8 1/2")*1
500 listů každá zásuvka
560 x 585 x 329 mm (22 1/16" x 23 3/64" x 12 61/64")
21 kg (46.3 lbs)

BP-DS11 Nízký stojan
Rozměry (Š x H x V)*2
Váha (cca.)

560 x 585 x 102 mm (22 1/16" x 23 3/64" x 4 1/32")
4.6 kg (10.2 lbs)

BP-DS10 Vysoký stojan
Rozměry (Šx H x V)*2
Váha (cca)

560 x 585 x 311 mm (22 1/16" x 23 3/64" x 12 1/4")
11 kg (24.3 lbs)

Poznámka: Všechny specifikace týkající se kapacity papíru se vztahují na papír o hmotnosti 80 g/m2
*1: Pro papír o formátu A5 (5 1/2" x 8 1/2") lze použít pouze podávání kratší hranou.
*2: Včetně seřizovacích nožiček a výčnělků.
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Digitální Barevné Multifunkční Zařízení

BP-30C25

SPECIFIKACE
Typ
Rychlost tisku
Ovládací panel
Velikost papíru
Vstupní kapacita
(80 g/m2)
Hmotnost papíru

Doba zahřívání*3
Paměť
Napájení
Příkon
Rozměry(Š x H x V)
Váha (přibl.)

Zařízení na stůl nebo volně stojící
A4 (8 1/2" x 11")*1: Max. 25 ppm
A3 (11" x 17"): Max. 14 ppm
7.0-palcový barevný dotykový LCD displej
Max. A3W (12" x 18"), min. A6 (5 1/2" x 8 1/2")*2
Standardně: 350 listů
(Zásobník na 250 listů a ruční podavač s kapacitou 100 listů
Maximum: 1,850 listů
(350 listů & volitelně 3 x zásobník na 500 listů)
Zásobník 1: 60 g/m2 až 105 g/m2 (16 lbs bond až 28 lbs bond)
Zásobníky 2–4 (BP-CS10/DE10): 60 g/m2 až 220 g/m2
(16 lbs bond až 80 lbs cover)
Ruční podavač: 55 g/m2 až 256 g/m2
(13 lbs bond až 140 lbs index)
17 s.*4
5 GB (sdílená pro kopírování/tisk)
128 GB SSD*5
Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz
Max. 1.84 kW (220 V až 240 V)
568 x 630 x 653 mm
54 kg (9.1 lbs)

Max. A3 (11" x 17")
Velikost papíru
ČB: 8.0 s.
Doba výtisku první kopie*6 Barevně: 11.0 s.
Max. 9,999 kopií
Souvislé kopírování
Skenování (barevně): 600 x 600 dpi
Rozlišení
Skenování (ČB): 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi
Tisk: 600 x 600 dpi,
9,600 (ekvivalent) x 600 dpi (v závislosti na režimu)
256
Gradace (ekv. úrovně)
25% až 400% (25% až 200% pomocí RSPF) v 1% přírůstcích
Rozsah zvětšení
Metrické: 110 poměrů (5R/5E)
Přednastavené poměry
kopírování

Skener

Rychlost skenování*7
Rozlišení
Formáty souborů
Místa určení skenu

Kapacita *13

Hlavní a vlastní složky: 5,000 stran nebo 500 souborů
Složka rychlého souboru: 5,000 stran nebo 500 souborů
Kopírování, tisk, sken, fax
Hlavní složka, vlastní složka, složka rychlého souboru
(max. 1,000 složek)

Úlohy*14
Složky

Tiskárna
Rozlišení
Rozhraní
Podporované OS*16

Síťové protokoly
Tiskové protokoly
PDL
Dostupné fonty

Kopírka

Skenování

Digitální Barevné Multifunkční Zařízení

Ukládání dokumentů

Obecné

Push scan (pomocí ovládacího panelu)
Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)
Barevně & ČB: Max. 52 originálů/min.
Push scan: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
50 dpi to 9,600 dpi dle uživatelského nastavení*8
TIFF, PDF, PDF/A-1a*9, PDF/A-1b, šifrované PDF, XPS,
compact PDF*10*11, JPEG*11, prohledávatelné PDF*9, OOXML
(pptx, xlsx, docx)*9, text (TXT [UTF-8])*9, rich text (RTF)*9
Skenování do emailu/ na desktop*12/FTP server/
do síťové složky (SMB)/USB flash/lokální disk

600 x 600 dpi, 9,600 (ekvivalent) x 600 dpi
USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)*15
Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2,
Windows Server® 2016, Windows Server® 2019,
Windows® 8.1, Windows® 10
Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
TCP/IP
LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing), HTTP,
FTP stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
Standard: PCL 6 emulation
Option: Adobe® PostScript® 3™
80 fontů pro PCL, 136 fontů pro Adobe PostScript 3™

FAX (Vyžaduje volitelný modul MX-FX15)
Metoda komprese
Komunikační protokol
Doba přenosu
Rychlost modemu
Velikost dokumentu
Paměť
Stupně šedi

MH/MR/MMR/JBIG
Super G3/G3
méně než 3 sekundy*17
33,600 bps - 2,400 bps s automatickým fallbackem
Standard (203.2 x 97.8 dpi) až
Ultra Fine (406.4 x 391 dpi)
A3 až A5 (11" x 17" to 5 1/2" x 8 1/2")
1 GB (vestavěná)
Ekvivalent 256 úrovní

• Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit.
• Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, a Windows
jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami Microsoft Corporation v
USA a/nebo jiných zemích. Google Drive, Gmail, Android a Google Cloud Print jsou obchodními
známkami Google LLC. Ochranná známka Google Drive je používána se svolením Google LLC. Box,
Inc. QR kód je registrovanou obchodní známkou DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších
zemích. AirPrint a Mac jsou obchodními známkami Apple Inc., registrovanými v USA a dalších
zemích. PCLje registrovanou obchodní známkou Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice
je produktem Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejích přidružených společností. Qualcomm je
obchodní známkou Qualcomm Incorporated, registrovanou v USA a dalších zemích. DirectOffice je
obchodní známkou CSR Imaging US, LP, registrovanou v USA a dalších zemích. Všechny ostatní
názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními
známkami jejich příslušných vlastníků.

Qualcomm® DirectOffice™
*1:
*2:
*3:
*4:
*5:
*6:

Podávání delší stranou
S papírem 5 1/2" x 8 1/2" lze použít pouze podávání krátkou hranou.
Ve standardním prostředí. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí.
Při spuštění MFP pomocí tlačítka napájení. 28 sekund při spuštění pomocí hlavního vypínače.
Kapacita SSD závisí na stavu zásobování a zdrojů.
Podávání delší stranou listů A4 (8 1/2" x 11") z prvního zásobníku papíru, za použití skla
dokumentů, multifunkčního zařízení v plně připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na
provozních podmínkách a prostředí.
*7: Na základě standardní vzorové tabulky A4 společnosti Sharp pomocí podavače dokumentů,
podávání delší stranou, jednostranného skenování a výchozího nastavení z výroby. Rychlost
skenování se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování.
*8: Rozlišení se bude lišit v závislosti na velikosti naskenované oblasti.
*9: Vyžaduje volitelný modul MX-EB20.
*10: Vyžaduje volitelný modul MX-EB19.
*11: Pouze barevně/úrovně šedi.
*12: Vyžaduje Network Scanner Tool Lite.
*13: Kapacita úložiště se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování.
*14: Některé funkce vyžadují volitelné příslušenství.
*15: Vyžaduje volitelný modul MX-EB18. Dostupnost tohoto příslušenství se liší podle země/regionu.
*16: Mac OS vyžaduje volitelný modul MX-PK13.
*17: Na základě standardní vzorové tabulky přibližně 700 znaků (A4 nebo 8 1/2" x 11" podávání delší
stranou) a standardní rozlišení v Super G3 módu, 33,600 bps, komprese JBIG.

1,048 mm

641 mm
568 mm*
* 883 mm při otevření ručního podavače.

Vyobrazeno s volitelným příslušenstvím
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