
Ismerjük a professzionális nyomtatást /This is Why /Éppen ezért 
alkottuk meg a Pro sorozatot, hogy levegyük a válláról a terhet.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SRA3-
AS SZÍNES NYOMTATÁS

MX-7500N / MX-6500N
Pro sorozatú színes digitális nyomdagép



Egy cég hírnevét a munkái határozzák meg /This is Why /Épp 
ezért a Sharp Pro Series már az első pillanattól Önnek dolgozik.

Tökéletesség a munkában

Az MX-7500N és az MX-6500N Pro sorozat színes 

nyomdagépek kiemelt hatékonysággal, professzionális 

funkciókkal, világszínvonalú képminőséggel és akár 75 oldal/

perc sebességgel rendelkeznek. 

A forgalmas házon belüli sokszorosítókba és fénymásoló 

szalonokba tervezett új modelljeink a sokoldalú, moduláris 

kialakítást ötvözik a támogatott médiumok széles körével 

és a nagy teljesítménnyel, melynek köszönhetően vállalata 

több feladatot tud ellátni a házon belül és növelheti 

jövedelmezőségét. 

Piacvezető innováció
A kategóriájában a legjobb papíradagoló technológia 

a sokoldalú hordozó kezelésért, nagy bemeneti kapacitás, 

és a fekvő elrendezésű papírlap egyedülálló margó nélküli 

nyomtatása: mindennek köszönhetően a felhasználó 

egyszerűen készíthet kiváló  minőségű, teljes kifutású 

kiadványokat.

Továbbá, ha a legújabb EFI Fiery vezérlővel használja 

a rendszert, azt közvetlenül a nyomtató integrált 15,4”-os LCD 

érintőképernyőjéről vezérelheti. Így nem kell értékes területet 

feláldoznia egy speciális állvány és monitor beállítása miatt.  

A kiterjedt in-line utómunka kiegészítőkkel és alacsony 

karbantartási igényeinek köszönhetően a Pro sorozatot 

sokoldalúság, nagyobb termelékenység, professzionális 

munkafolyamatok és precíz színkezelés jellemzi - olyan 

tulajdonságok ezek, melyek általában jóval drágább 

készülékekre jellemzők csak.

Kiváló minőségű színfeldolgozás
Az 1200 x 1200 dpi felbontás és a 8 bites feldolgozás 

biztosítja a rendkívül jó képminőséget, a finom árnyalatokat és 

színátmeneteket, valamint kristálytiszta szöveget és grafikát.

Colour Consistency System (Szín állandóság 
rendszer)
A Sharp Colour Consistency System, azaz szín állandóság 

rendszere a Micro-fine toner technológiát fejlett előhívó frissítő 

technológiával és  újgenerációs képfeldolgozássaI ötvözi. 

A folyamatoknak ez a szinergiája garantálja a színes kimenet 

kiváló minőségét oldalról oldalra, nyomtatási munkáról 

nyomtatási munkára.
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Minden nap új kihívásokat tartogat /This is Why /Épp ezért 
kínálunk több opcionális választási lehetőséget.

Fejlett papíradagolási és kimeneti lehetőségek

A rendkívül sokféle papíradagoló mód és dokumentum 

utómunka opció sokféle nyomtatási feladat elvégzését teszi 

lehetővé. Sőt, a moduláris kialakításnak köszönhetően egy 

aktuális konfiguráció egyszerűen módosítható később, ha arra 

van szükség. 

Például a nyomtató papírkapacitása alapkiépítésben 3100 lap, 

de ez könnyedén bővíthető egészen akár 13 500 lapig. Ez 

nem csupán hosszabb, megszakítás nélküli nyomtatást tesz 

lehetővé a maximális hatékonyság érdekében, de az adagoló 

tálcákba számos eltérő tulajdonságú hordozó helyezhető.

Három kirakó opció is elérhető, melyek lehetővé teszik 

14.000 lap (A4-es) vagy 12.000 lap (SRA3-as) megszakítások 

nélküli, órákon át tartó nyomtatását. A hatékony lapsimító 

egység garantálja, hogy a finisher az utómunkálatokat 

probléma nélkül végezhesse.

A B5 mérettől a 13” x 19,2”-es (330,2mm x 487,7mm) méretig, 

a 60-tól 300 g/m2-os papírig, kezeletlen vagy bevont, textúrált 

papírig: mind zökkenőmentesen és megbízhatóan kerül a gépbe 

az akár négy darab, nagy kapacitású, hármas légbefúvással 

üzemelő papíradagolóból. Sőt, pótolhatja a kifogyott papírt 

a nyomtatás megszakítása nélkül is.

Utómunkálatok nagy számban
A Pro sorozat rugalmas papírkezelését az iparág egyik 

legszélesebb utómunka kínálata egészíti ki azért, hogy Ön 

a legtöbb munkát el tudja végezni. 

A teljes körű automatikus utómunka lehetőségeket egészíti ki 

az iparágvezető GBC SmartPunch inline lyukasztó rendszer és 

a Plockmatic 30 lapos professzionális kiadványkészítő egység, 

élvágó és szögletes hajtogató opciókkal.

Az egyéb in-line lehetőségek közé tartozik a szortírozás, 

a leválogatás, a 100 lapos tűzés és többféle lyukasztás, 

a 20 lapos kiadványkészítés opcionális trimmeléssel, az 

utólagos Lap beszúrás, plusz a félbe, Z, C, mérnöki és dupla 

párhuzamos hajtás.

Mindez nagyfokú hatékonyságot és professzionális kimenetet 

eredményez, a befektetés legelőnyösebb megtérülése 

érdekében. 
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A színkezelésnek nem kell nehéznek lennie /This is Why  
/Épp ezért tettük egyszerűvé.

Színkezelés egyszerűen

Ön akár egy fénymásoló szalont üzemeltet vagy egy vállalati 

sokszorosítót irányít, rendelkezünk az igényeinek megfelelő 

gépkonfigurációval.

Ha olyan hatékony, nagyteljesítményű nyomdai rendszert 

keres, amit szaktudás nélkül is lehet kezelni, válassza az 

integrált nyomtatásvezérlővel rendelkező MX-7500N vagy MX-

6500N készülékeket. 

Könnyen elsajátítható vezérlés
Ezen felül belépő szintű színkezelés és egyszerűsített 

nyomtatási feladat programozás. Segítségére lesznek 

a könnyen elsajátítható színkezelési eszközök és renderelés 

vezérlők, kibocsátási profilok, levilágítás és CMYK korrekció. 

Habár könnyen kezelhető, mégis rendkívül sokoldalú. A fejlett 

rendszer architektúrát 5GB memória és 1 TB-os merevlemez 

segíti. Az erős RIP révén gyorsan és kiváló színhűséggel 

nyomtathat nagy és összetett dokumentumokat is. A fejlett 

grafikai alkalmazások támogatásához pedig eredeti Adobe PS3 

is rendelkezésre áll.

A fejlett színfelügyeleti funkciók között megtalálható az 

automatikus trapping, szabványos és egyedi ICC profilok, 

RGB-ből CMYK-ba történő színkonverzió. Bárki könnyedén 

beállíthatja az RGB színegyensúlyt, valamint a kép 

világosságát, kontrasztját és telítettségét.

Vagy talán az opcionális kiegészítőként elérhető EFI Fiery 

vezérlő és Command WorkStation szoftver nyújtotta pontos 

irányítási és fejlett munkafolyamat funkciókra van szüksége. 

Bármelyik esetről is legyen szó, nem kell tovább keresgélnie.

4

FEJLETT SZÍN 
PROFILOZÁS



Néha a lehető legnagyobb teljesítményre van szükség /This 
is Why /Épp ezért kínáljuk a legújabb EFI Fiery vezérlőt.

Nagy teljesítményű színes nyomtatás

A Fiery szerverek kétségtelenül a digitális nyomdaipar de facto 
szabványainak számítanak. A hatékony feldolgozó technológia 
az Adobe technológiával való mély integrációjával és a Fiery 
SmartRIP rendszer az összetett feladatokat és a legnagyobb 
munkákat is könnyűvé teszi. 

Mivel a Fiery szervereket egyszerre tudnak pufferolni, rippelni 
és nyomtatni, a nyomtatási rendszer képes teljes névleges 
sebességével működni. A termelékenység javul és a feladatok 
minden eddiginél gyorsabban el lesznek végezve.

Pontos, egyenletes szín
A színegyeztetést, profilozást, és hibaelhárítást segítő Fiery 
színkezelési eszközök garantálják a legjobb színvisszaadást 
és színhűséget. Minden Fiery szerver PANTONE® kalibrált, 
így garantált az összes PANTONE színkönyvtárral való lehető 
legnagyobb egyezés.

A többszörös díjnyertes Fiery Command WorkStation 
megkönnyíti a helyi és távoli Mac és PC klienseknek a Fiery 
szerver kezelését, a színkezelést, a feladat leadást, a feladatok 
nyomtatás előtti előkészítését és előnézetét, és még sok 
minden mást. A 15,4"-es érintőképernyő az opcionális Fiery 
szerver multi-touch érintésvezérlését biztosítja.

Egyszerű változóadat nyomtatás
A Fiery szerverek gyors feladat feldolgozását biztosítanak 

a változóadat nyomtatáshoz (VDP). Kompatibilis az összes VDP 

protokollal, nyelvvel és alkalmazásokkal, valamint lehetővé 

teszi az Ön választása szerinti eszközzel való munkát statikus 

és változó elemek létrehozásához. 

Professzionális eszközök
A Fiery szerverekhez számos munkafolyamatot és színkezelést 

segítő szoftver tartozik. A Fiery Spot-On™, a Fiery Graphic 

Arts Package Premium Edition és a Fiery Colour Profiler Suite 

együttesen olyan kifinomult, skálázható megoldást kínál, 

ami az összes szabványos funkciót felsorakoztatja, amire 

a nyomdai, grafikai és vállalati környezetben szükség lehet. 
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Minden határidő egy ígéret /This is Why /Épp ezért 
nyomtatórendszereink többre képesek, gyorsabban.

Kimagasló termelékenység

Arra terveztük MX-7500N és MX-6500N modelljeinket, 

hogy a lehető legszélesebb körű feladatokat tudják kezelni, 

a legváltozatosabb nyomtatási környezetekben.

Bármelyik készüléket is válassza, biztos lehet benne, hogy egy 

olyan nagyteljesítményű nyomtatási rendszerbe fektet, amely 

rendelkezik a legnehezebb elvárások kielégítéséhez szükséges 

teljesítménnyel, sokoldalúsággal és egyszerű használattal.

Maximális működés
Senki sem szereti a leállásokat - költségesek és zavarók. 

Megnyugtathatjuk, hogy a Pro sorozat készülékeinek tonerjét 

és papír készletét a nyomtatási folyamat leálljtása nélkül is 

újratöltheti.

Az egészen 13.500 db A4-es lapra (vagy 10.500 db SRA3 

lapra) és 9 felvételi pontosra bővíthető papírkapacitás 

támogatja az akár 300 g/m2 hordozókat, még kétoldalas 

nyomtatás esetén is, köszönhetően a Sharp fejlett 

légbefúvásos adagoló technológiájának.

Általában csak a nagyobb kapacitású készülékeken 

és nyomdagépeken megtalálható hármas levegős 

adagolórendszer precízen irányított légbefúvása kiváló 

papírkezelést biztosít. A megbízható bemenet és a nagy 

kapacitású kibocsátás együttesen többórányi folyamatos 

nyomtatást képes biztosítani. 

A beépített papírkatalógus akár 1000 hordozó profilt 

képes tárolni segítve ezzel a termelékenységet a feladatok 

egyszerűbb beállítása révén, és fenntartva az optimális 

kibocsátási minőséget. 

A kétoldalas beolvasás (sebessége 150 oldal/perc) egyszerű 

és hatékony, és köszönhetően a 150 lapos kétoldalas 

lapadagolónak (DSPF), az 1TB-os belső merevlemezen 

dokumentumokat, feladatokat és alkalmazásokat tárolhat.
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Felelősnek érezzük magunkat környezetünkért /This is Why /Épp ezért 
azon dolgozunk, hogy kevesebb természeti erőforrást használjunk.

Többet kevesebből.

Támogatja környezetvédelmi célkitűzéseit
Nyilvánvaló, hogy minden nagykapacitású nyomdai osztályú 

rendszert nagy méretű munkák elvégzésére terveznek. De 

ez nem jelenti azt, hogy ésszerűtlen mennyiségű természeti 

erőforrást kell fogyasztaniuk. Mint minden Sharp nyomtatási 

rendszert, az MX-7500N és az MX-6500N modelleket is 

a lehető környezetbarátabbnak tervezték és építették.

A lapolvasó LED-es megvilágítói és a gyors bemelegedési idő 

pénzt és időt takarít meg. Ezen felül a speciális Eco Scan (öko 

szkennelés) mód kikapcsolja a fixálót, ha nincs rá szükség.

A Pro sorozat színes készülékei a Sharp fejlett mikro-finomságú 

toner technológiáját használják, mely alacsonyabb fogyasztási 

rátát biztosít és kevesebb hulladékot készít a hagyományos 

tonerekhez képest, ezáltal ritkábban kell cserélni. 

Sharp kellékanyagokat teljesen újrahasznosítható anyagokba 

csomagolják. A hosszú élettartamú fogyóeszközök segítenek 

minimalizálni a szerviz periódusokat és leállásokat, ami 

alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez. A két 

különböző energiatakarékos üzemmóddal a fogyasztás 

csökkenthető vagy ki is kapcsolható a megadott 

időtartamokban. Minden Sharp dokumentum rendszer 

rendelkezik ENERGY STAR® tanúsítvánnyal.

Globális kezdeményezések
A Sharp elkötelezett a környezeti fenntarthatóság és a vállalati 

felelősség mellett (beleértve a tervezés, dizájn, gyártás, 

forgalmazás és a termék életciklus végi kezelésének folyamatait.)
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Kiegészítők és konfiguráció példák

Alapvető mindenes

• 150 kép/perces szkennelés

• 8.500 lapos bemeneti kapacitás

•  6.000 lapos bemeneti kapacitás 

brosúrákhoz

•  Rendezés, leválogatás, tűzés, 

gerinctűzés

Rugalmas és sokoldalú

•  Utómunka beszúró, ami 

félautomata offline finisherként is 

használható

•  Hajtogató egység Z, C és 

dupla párhuzamos hajtogatási 

funkciókkal.

•  GBC SmartPunch a gyors menet 

közbeni lyukasztáshoz mechanikus 

kötésekhez

•  7 bementi pont a különböző 

hordozó típusok, méretek és 

papírsúlyok rugalmas használatához
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MX-FN22 
Gerinctűző 
finisher

MX-TM10 
Trimmer 
(élvágó) 
egység

MX-FN21  
Finisher

MX-RB13 
Papírátvezető 
egység 

MX-CA10 
Papírkocsi

MX-CA10 
Papírkocsi

MX-BM50 
Füzetkészítő 
(Plockmatic)

MX-FD50 
Szögletes 
hajtogató

MX-XB50  
Sín

MX-TM50 
Trimmelő 
(Élvágó)

MX-FD10 
Hajtogató 
egység

MX-GB50A  
GBC SmartPunch 
egység

MX-RB13 
Papírátvezető 
egység 

MX-ST10 
Nagykapacitású 
gyűjtő

MX-ST10 
Nagykapacitású 
gyűjtő

MX-CF50  
Borító adagoló

MX-PN13A/C/D 
Lyukasztó 
modul (az MX-
FN21 / MX-FN22 
egységhez)



Kiegészítők és konfiguráció példák

Kiváló minőségű, professzionális brosúrák és füzetek

•  Akár 120 oldalas szügletes hajtogatású, gerinces füzetek

•  Állandó sebesség 

•  Előre nyomtatott borítólapok

•  Sík kibocsátás az egyszerű csomagoláshoz vagy polcra 

rendezéshez

•  Élvágott

•  Teljes kifutású füzetek

Többórányi folyamatos nyomtatás

•  10.500 lapos (A3/SRA3) vagy 13.500 lapos 

(A4) papír bemenet

• Akár 10.000 lapos kibocsátás

•  360 fokban látható kezelői állapotjelző 

lámpa
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MX-CF11 
Lapbeszúró 
(inzerter)

MX-RB15  
Lapsimító egység

MX-RB12 
Papírtovábbító 
egység

MX-TU14  
Kimeneti tálca burkolat

MX-SL10 N  
Állapotjelző

MX-TR14  
Kimeneti tálca 
egység

MX-LT10  
Hosszú 
papíradagoló tálca 

MX-MF10 
 Multi-oldaltálca

MX-LC12 
Nagykapacitású 
tálca (A4)

MX-LCX3 N 
Nagykapacitású 
tálca (A3)

MX-LC13 
Nagykapacitású 
tálca (2 fiókos)

MX-MF11  Multi-
oldaltálca

MX-RB17 
Csatlakoztató modul

MX-LC13 
Nagykapacitású 
tálca (2 fiókos)

MX-ST10 
Nagykapacitású 
gyűjtő

MX-RB14  
Papírtovábbító 
egység

MX-KB16 
Billentyűzet

*1 Az MX-PE10-hez MX-PX10 szükséges.  *2 Az MX-PE10-hez MX-KB16  szükséges.

MX-PE10*1 
Fiery szerver

MX-PX10*2    
Interfész készlet



Alapgép

MX-KB16 Billentyűzet

1. MX-MF10 Multi oldaltálca (a főkészülékhez)) 
A5R - A3W (13" x 19,2" szintén támogatott), 100 lapos (80g/m2)
Nem telepíthető az MX-LC13 egységgel együtt.

2. MX-LT10 Hosszú papíradagoló tálca Banner nyomtatáshoz ajánljuk.

3. MX-LC12 Nagykapacitású tálca (A4)
A4 - B5, 3.500 lap (80g/m2) MX-MFX1 szükséges hozzá.  
Nem telepíthető az MX-LC13N vagy az MX-LC13 egységgel együtt.

4. MX-LCX3 N Nagykapacitású tálca (A3) 
A3 - A4R (13" x 19,2" szintén támogatott), 3.000 lap (80g/m2)
MX-MFX1 szükséges hozzá. Nem telepíthető az MX-LC12 vagy az MX-
LC13 egységgel együtt.

5. MX-RB14 Papírtovábbító egység (a főgép és az MX-LC13N 
között) Az MX-LC13 egységgel kell telepíteni.

6. MX-LC13 Nagykapacitású tálca (2 fiók) 
SRA3 - A4R (13” x 19,2” szintén támogatott), egyenként 2.500 lap (80g/m2)
MX-RB16 szükséges hozzá. Nem telepíthető az MX-LC12 vagy az MX-
LCX3 N egységgel együtt.

MX-RB17 Csatlakoztató modul Szükséges, ha 2 db MX-LC13 
egység van telepítve.

7. MX-MF11 Multi-oldaltálca 
(MX-LC13-hez)
SRA3 - A5R (13" x 19,2" szintén támogatott), 
500 lap (80g/m2) 

8. MX-SL10 N  Állapotjelző

9. MX-PE10  Fiery Szerver MX-PX10 szükséges hozzá.

10. MX-PX10 Interfész készlet  
MX-KB16 szükséges hozzá.

Utómunka

11. MX-TR14 Kimeneti tálca egység   
Nem telepíthető az MX-RB14, MX-LC13 és az MX-MF11 egységekkel.

12. MX-TU14 Kimeneti tálca burkolat

13. MX-RB12 Papírtovábbító egység (a főgéphez)

14. MX-RB15 Simító egység
A konvex/konkáv gyűrődésekre nyomást gyakorolva elsimítja a papírt.
Szükséges, ha az MX-FN21 vagy az MX-FN22 
telepítve van.

15. MX-CF11 Lapbeszúró (inzerter)  
(200 lap x 2 tároló) RA3 - A5R, egyenként 
200 lapos (80g/m2)
MX-RB15 szükséges hozzá, valamint az 
MX-RB13 vagy az MX-FD10, ha az 
MX-FN21 vagy MX-FN22 egységekhez 
csatlakoztatják.

16. MX-ST10 Nagykapacitású gyűjtő
SRA3 - A5R
Papírgyűjtő tálca: 5.000 lapos (80 g/m2)
Felső tálca: 250 lapos (80 g/m2) MX-RB15 
szükséges hozzá.

17. MX-CA10 Papírkocsi
Az MX-ST10 egységgel együtt.
Az elkészült dokumentumok szállításához.

18. MX-GB50A GBC 
SmartPunch egység
Papír méret: A4
Papírsúly:  75-216 g/m2

MX-GBX12 12 lyuk VeloBind
MX-GBX20 20 lyuk műanyag fésű
MX-GBX21 21 lyuk műanyag fésű
MX-GBX23 23 lyuk VeloBind
MX-GBX34 34 lyuk VeloBind
MX-GBX47 47 lyuk Color Coil
MX-GBX34PR 34 lyuk ProClick
MX-GBX2H65 2 lyuk 6,5mm tűzés
MX-GBX4H65 4 lyuk 6,5mm tűzés
MX-GBX2H80 2 lyuk 8mm tűzés
MX-GBX4H80 4 lyuk 8mm tűzés
MX-GB54 21 lyuk műanyag fésű
MX-GB55 34 lyuk VeloBind
MX-GB56 4 lyuk 8mm tűzés
MX-RB13 szükséges hozzá, valamint az MX-FN21 vagy az MX-FN22

19. MX-RB13 Papírátvezető egység (a 100 lapos finisher és az 
inzerter között)
Telepíteni kell, ha az MX-FD10-re nincs szükség.
Szükséges, ha az MX-GB50A telepítve van.

20. MX-FD10 Hajtogató egység 
Hajtogatási lehetőségek: Z, C, harmonika, dupla 
és félbehajtás. Csak az MX-FN21 vagy az MX-FN22 egységgel együtt 
telepíthető.

Inzerter

Hajtogató egység

WireBindCombBind®

Kirakó

Oldaltálca

EFI Fiery Szerver

Color Coil®ProClick®

VeloBind®2 lyuk

Kiegészítők
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21. MX-FN21 Finisher (4k - 100 lapos tűző) 
A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)
Felső tálca: 1.500 lapos*
Középső tálca: 250 lapos*
Alsó tálca: 2.500 lapos*
100 lapos* tűzési kapacitás
(első, hátsó vagy 2 pontos tűzés)
MX-RB15 szükséges hozzá. Nem telepíthető  
az MX-FN22 egységgel együtt.

22. MX-FN22 Gerinctűző finisher  
(4k - 100 lapos tűző)
A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)
Felső tálca: 1.500 lapos*
Középső tálca: 250 lapos*
Alsó tálca: 2.500 lapos*
100 lapos* tűzési kapacitás
(első, hátsó vagy 2 pontos tűzés)
Gerinctűző tálca: 5 ív (16-20 lapos),
10 ív (11-15 lapos), 15 ív (6-10 lapos),
25 ív (1-5 lapos). Maximum 20 lap per ív.
MX-RB15 szükséges hozzá. Nem telepíthető az MX-FN21 egységgel együtt.

MX-PN13A/C/D Lyukasztó modul  
(az MX-FN21 és MX-FN22 egységhez)
A: 2 lyukas lyukasztás, C: 2/4 lyukas lyukasztás, D: 4 lyukas széles lyukasztás

MX-TM10 Trimmelő (élvágó) egység (MX-FN22-höz)
Max. 20 mm-es vágási szélesség, 1.500 lap (80 g/m2)

23. MX-BM50 Füzetkészítő (Plockmatic) A4, A3, SRA3
Papír méret: 206 x 275 mm (Min) - 320 x 457,2 mm (Max)
Papírsúly:  64-300 (g/m2)
Kapacitás: 1-30 lap* (tűzött és hajtogatott); 1-6 lap* (nem tűzött és 
hajtogatott) 
MX-FN21 és MX-XB50 szükséges hozzá.

24. MX-TM50 Trimmelő (Élvágó) (Plockmatic-hoz)
Vágás hossza: 1-16 mm, alapértelmezett: 4,5mm
MX-BM50 szükséges hozzá. 

25. MX-FD50 Szögletes hajtogató (Plockmatic-hoz) 
A4, A3, SRA3
Papír méret: 206 x 275 mm (Min) - 320 x 457,2 mm (Max)
Papírsúly:  64-300 (g/m2)
Kapacitás: 1-30 lap* (tűzött és hajtogatott)
MX-BM50 és MX-TM50 szükséges hozzá.

26. MX-CF50 Borító adagoló (Plockmatic-hoz)
Papírsúly:  70-250 (g/m2)
Kapacitás: 20mm  
(kb. 200 db 80g/m2 súlyú papír)
MX-BM50 szükséges hozzá.

27. MX-XB50 Sín
MX-BM50 szükséges hozzá.

Csatlakoztathatóság

Nyomtatás

MX-PF10 Vonalkód betűtípus készlet
Vonalkódok nyomtatását teszi lehetővé.

MX-PUX1 XPS Bővítő készlet
Lehetővé teszi az XPS nyomtatást.

MX-AM10 Webböngésző bővítő készlet
Lehetővé teszi a kezelőpanelről az Internet böngészését és 
nyomtatást.

Lapolvasás

AR-SU1 Bélyegző készlet
Megjelöli a már beszkennelt dokumentumokat ellenőrzésre.

MX-EB11 Továbbfejlesztett tömörítő csomag
Nagy tömörítettségű PDF dokumentumok készítését teszi lehetővé.

Sharp OSA®

MX-AMX1 Alkalmazás integrációs modul 

Biztonság

MX-FR43U Adatbiztonsági készlet (nem CC verzió)

MX-EB15 Tükröző csomag
A második merevlemez meghajtó lehetővé teszi az első merevlemezen 
tárolt adatok biztonsági mentését.

* A4 vagy kisebb méretű, 80 g/m2.

Finisher

Gerinctűző finisher

Kiegészítők
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Műszaki jellemzők

www.sharp.hu

Másoló

Hálózati nyomtató

Színes hálózati szkenner

EFI Fiery vezérlő (MX-PE10 opció)

Dokumentumtárolás

Papír felvételi kapacitás (Alap – Max)
A4 3.100 – 13.500
A3 N 1.000 – 11.500
SRA3 100 – 10.500

Papír kibocsátási kapacitás (Alap – Max)
A4 / A3 / SRA3 250 – 10.500

Bemelegedési idő*1 (másodperc) 90

Duplex Alapkiépítésben

Memória 
Másoló/Nyomtató (megosztott)  5 GB
Merevlemez  1 TB

Tápellátás 220 - 240V/8A, 50/60Hz (10A csatlakozó x 2)

Energiafogyasztás (kW) (Max)  3,84

Méretek (mm) (Szé x Mé x Ma) 982 × 768 × 1.530

Súly (kg) 228,1

Eredeti papírmérete (Max)  A3

Első másolat ideje*2 (mp.) Színes    FF
MX-7500N  5,1  3,7
MX-6500N  5,6  4,0

Folyamatos másolás (Max)  9.999

Felbontás (dpi)
Nyomtatás (színes)  600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600
Nyomtatás (FF)  1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600

Szürkeárnyalat szintek  256

Zoom tartomány (%)  25 – 400 (25 – 200 DSPF használatával) 1%-os lépésekben

Beállított másolási arányok  10 (5R/5E)

Felbontás (dpi)  600 x 600, 1200 x 1200, 9.600 (egyenértékű) x 600

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

Támogatott op.rendszer  Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012  
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8

   Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8

Hálózati protokollok TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)

Nyomtatási protokollok  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP,
 Novell Printserver alkalmazás NDS-sel és Bindery-vel,
 FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, EtherTalk nyomtatás, IPP

PDL Alapkiép. PCL6, Genuine Adobe® PostScript®3TM  
 Opció XPS*3

Elérhető betűtípusok 
PCL  80 
Genuine Adobe® PostScript®3TM 136

Szkennelési mód Push scan (kezelőpanelen keresztül) 
 Pull scan (TWAIN kompatibilis alkalmazással)

Felbontás (dpi)
Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
 50 - 9.600 felhasználói beállítással

Fájlformátumok  XPS*4, PDF, titkosított PDF, kompakt PDF*5, PDF/A, JPEG, TIFF
 JPEG (csak színes), TIFF

Szkennelés helye Szkennelés e-mailbe, FTP szerverre, hálózati mappába (SMB), USB memóriára

Szkenner segédprogramok Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Felbontás (dpi)  1200 x 1200, 600 x 600 (PS)  

Interfész Gigabit Ethernet On Board  

Támogatott op.rendszer Windows XP (32/64bit), Vista (32/64bit), 7, Server2003  
  (R2:32bit, SP1:64bit), Server 2008 (32bit, RC2:64bit)  
  MAC OS10.5 (PowerPC, Intel), 10.6(Intel), 10.7(Intel)  

Hálózati protokollok TCP/IP, IPX iPrint, LDAP

Nyomtatási protokollok  LPD (TCP/IP network, LPR protokoll) PServer (Netware hálózatok, Bindery és 
NDS mód, NDPS támogatás) RPRINT (nem támogatott, Netware hálózatok) 
PAP (AppleTalk hálózat) SMB (TCP/IP keresztüli Windows hálózat) Port9100 
IPP1.1 Email nyomtatás (PS, PDF) Mac Bonjour, Apple Talk

PDL  eredeti Adobe® PostScript®3TM 

Elérhető betűkészletek  136 Roman (PS3) 

Dokumentum tárolási kapacitás (oldal/vagy fájlok)
Főmappa & egyéni mappa  35.000*6 vagy 5.000
Gyors tároló mappa  10.000*6 vagy 1.000

Eltárolt feladatok Másolás, nyomtatás, szkennelés

Tároló mappák Gyors tároló mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa)

Bizalmas tárolás  Jelszavas védelem

A4-es sebesség (oldal/perc) (fényes/matt) (Max) MX-7500N MX-6500N
52 – 105 g/m2    75 / 75  65 / 65
106 – 220 g/m2    38 / 38 38 / 38
221 – 300 g/m2    30 / 30 30 / 30

A3-as sebesség (oldal/perc) (fényes/matt) (Max) MX-7500N MX-6500N
52 – 105 g/m2    42 / 42  38 / 38
106 – 220 g/m2    23 / 23 23 / 23
221 – 300 g/m2    18 / 18 18 / 18

SRA3-as sebesség (oldal/perc) (fényes/matt) (Max) MX-7500N MX-6500N
52 – 105 g/m2    40 / 40  36 / 36
106 – 220 g/m2    22 / 22 22 / 22
221 – 300 g/m2    17 / 17 17 / 17

Papírsúly (g/m2) (Min – Max) 
Fiók 1 & 2 60 – 105 
Fiók 3 & 4 60 – 220 
MX-MF10 55 – 300 
MX-MF11 55 – 220 
MX-LC12 60 – 220
MX-LCX3 N 60 – 220
MX-LC13 55 – 300

Papírméret (Min. – Max.) 
Fiók 1 & 2 A4
Fiók 3 B5R - A3W
Fiók 4 A5R - A3W
MX-MF10/MX-MF11  A5R – SRA3 (13" x 19,2" szintén támogatott)
MX-LC12 B5 – A4
MX-LCX3 N B5 – A3W (13" x 19,2" szintén támogatott)
MX-LC13  B5 – SRA3 (13" x 19,2" szintén támogatott)

*1 Névleges feszültségen. Változhat a készülék állapotától és a működési környezettől függően.*2 A legjobb időt A4-es másoláskor, az 1. papírtálcából történő, hosszú oldalas 
adagoláskor, az üveget használva, a gép készenlétekor érték el. Változhat a készülék állapotától és a működési környezettől függően.*3 Opcionális MX-PUX1 szükséges hozzá. *4 Nem 
Windows Vista rendszerű gépen az XPS fájlok megtekintéséhez telepíteni kell az XPS View alkalmazást. *5 Opcionális MX-EB11 szükséges hozzá.*6 A méréshez a Sharps szabványos 
ábráját használták (A4-es lap 6%-os fedéssel, FF). A tárkapacitás függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, 
és csak azon termékek minősítésére használható, amelyek az ENERGY STAR program követelményeinek igazoltan eleget tettek. Az ENERGY STAR egy USA-ban bejegyzett márkajelzés. 
A Windows, Windows XP, Windows Server és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az Adobe és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy 
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. 
©Sharp Corporation 2013. október. Ref: MX-4050N/MX-7500N/MX-6500N Minden védjegy jóváhagyott. E&OE.

Megjegyzések

Általános jellemzők


