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MX-8090N / MX-7090N
Farebný systém Pro Series pre nízkonákladovú produkčnú tlač



Produktivita pre tlačové miestnosti. 

Tlač by nemala byť nič zložité. A s modelmi MX-8090N (80 str./
min.) a MX-7090N (70 str./min.) ani nie je.  Teraz môžete tlačiť 
veľké objemy dokumentov v profesionálnej kvalite podľa 
potreby a bez zdĺhavej prípravy na obrovskú paletu médií. Čo 
viac, k dispozícii je dokonca aj „jednoduchý“ režim na rýchlu 
produkciu obvyklých dokumentov.

Špičková technológia tlače
Najlepšia úroveň práce s médiami vo svojej triede, vysoká 
vstupná kapacita a unikátna schopnosť tlačiť až na kraj 
dokumentov vo formáte na šírku napomáhajú operátorom 
rýchlo vytvárať vysokokvalitné bezokrajové brožúry.

Plus, ak sa rozhodnete pre ovládač EFI Fiery, môžete zariadenie 
obsluhovať priamo z našej doteraz najväčšej integrovanej 
dotykovej obrazovky. To znamená, že nebudete musieť obetovať 
priestor pre dedikované PC, externý server alebo špeciálny 
nábytok. 

Prípadne môžeme model podľa vášho výberu vybaviť externým 
ovládačom Fiery a uvoľniť tak plný výkon prinášaný správou 
farieb EFI a softvérom na automatizáciu workflow. Je to len na 
vás.

Nech už sa rozhodnete pre ktorékoľvek riešenie, výkon 
a univerzálnosť týchto výkonných tlačiarní prináša dokumenty 
s profesionálnym vzhľadom a rýchlejšími workflow a presným 
ovládaním farieb pre celú pracovnú skupinu.

Mimoriadny výkon. Profesionálne funkcie. 
Svetová úroveň kvality tlače. To viete, je to Sharp. 
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Modulárny dizajn
Je to tu všetko. Pôsobivý rozsah veľkostí papiera a možností 
dokončovania vám umožňujú realizovať širokú paletu úloh. 
Výkonná technológia spracovania, hlboko integrovaná 
s technológiami Adobe a Fiery SmartRIP, vám umožňujú 
rýchlejšie a presnejšie splnenie požiadaviek.

Čo viac, modulárna konštrukcia znamená, že vami dnes 
zadanú konfiguráciu je možné jednoducho inovovať, ak sa vaše 
požiadavky v budúcnosti zmenia.

Štandardnú zásobu papiera je možné navýšiť až na 
13 500 hárkov. To vám prináša nielen dlhšiu tlač bez prerušenia 
pre maximálnu produktivitu, ale taktiež umožňuje naplniť 
zásobníky celým radom médií, a pripraviť sa tak na najrôznejšie 
úlohy, nech už prídu kedykoľvek.

Farebné systémy Pro Series na nízkonákladovú produkčnú tlač 
sa postarajú o všetky vaše potreby v oblasti tlače dokumentov 
od najľahších médií až po najťažšie, na kriedový, obyčajný 
aj textúrovaný papier, zo zásobníka papiera aj z jednotky na 
korekciu zvlneného papiera, až po systémy dokončovacích úprav 
podľa vašej voľby.
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Výnimočná farba. 
Jednoduchá kontrola.
Staráme sa o to, aby ste aj pod tlakom vždy zvládli všetko včas.

Tlaku stanovených termínov dobre rozumieme. Napriek tomu 
sme modely MX-8090N a MX-7090N navrhli pre riešenie najširšej 
palety úloh v tom najširšom okruhu tlačových prostredí. Potom 
sme pridali ešte 15,4” farebnú dotykovú obrazovku na intuitívne 
viacdotykové ovládanie zabudovaného alebo externého servera 
Fiery.

Nech si teda vyberiete akýkoľvek model, môžete si byť istí 
farebným produkčným tlačovým systémom s výkonom, 
všestrannosťou a jednoduchým použitím, ktoré potrebujete na 
tie najnáročnejšie požiadavky.

Jednoduchá produktivita
Zabudovaný ovládač zjednodušuje správu farieb 
a programovanie tlačových úloh pomocou jednoducho 
použiteľných nástrojov bez kompromisov v oblasti kvality.

Skúsená obsluha ocení pokročilé funkcie, ako je automatické 
zachytávanie, štandardné aj používateľské ICC profily a RGB aj 
CMYK farebná konverzia, ale dokonca aj občasní používatelia si 
jednoducho poradia s nastavením rovnováhy RGB farieb, jasom 
obrazu, jeho kontrastom aj saturáciou.

Keďže servery Fiery dokážu súčasne zaraďovať, ripovať aj 
tlačiť súčasne, môže tlačový systém bežať  plnou menovitou 
rýchlosťou bez ohľadu na to, pre ktorú konfiguráciu sa 
rozhodnete. Zistíte, že došlo k zvýšeniu produktivity celej 
tlačovej miestnosti a rýchlejšej obrátke tlačových úloh než 
kedykoľvek predtým.
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Presné a konzistentné farby
Všetky Fiery sú kalibrované podľa farieb PANTONE® s cieľom 
zaistiť najlepšiu možnú zhodu s farebnými knižnicami PANTONE. 
Nástroje správy farieb Fiery pre farebnú zhodu, profilovanie, 
kontrolu dát pred výstupom a odstraňovanie porúch zaisťujú tú 
najlepšiu konzistenciu a presnosť farieb. 

Špičková technológia 
Držiteľ mnohých ocenení, softvér Fiery Command WorkStation® 
uľahčuje ovládanie serverov Fiery, správu farieb, odosielanie 
úloh, ich ukážku pred tlačou a ďalšie funkcie vykonávané 
z lokálnych aj vzdialených klientov Mac aj PC. 

Servery Fiery sú dodávané s celým radom softvérových nástrojov 
na správu workflow a farieb, potrebných pre podnikové tlačové 
prostredia a umožňujú vám úplnú kontrolu všetkých častí 
produkčného workflow.

Pohodlná tlač variabilných dát
Softvér Fiery je taktiež ideálny na tvorbu personalizovaných 
oznámení s tlačou premenných dát (VDP). Softvér je 
kompatibilný so všetkými VDP protokolmi, jazykmi a aplikáciami 
a umožňuje pri tvorbe statických aj variabilných prvkov pracovať 
s authoringovými nástrojmi podľa vášho výberu. 

S Fiery Colour Profiler* je možné použiť merací klin na overenie toho, že tlačový engine spĺňa požiadavky priemyselných noriem, ako je ISO Coated Fogra. 

*Ak chcete použiť trojradový klin, musíte použiť Colour Profiler Suite v4.6 alebo novší.

MX-PE13 Externý server Fiery. MX-PE14 Zabudovaný server Fiery.

Tvorte s Fiery Command 
WorkStation® rýchle a efektívne 
workflow!
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Celková produktivita. 
Od základu navrhnuté pre maximálny výkon, 
spoľahlivosť a jednoduché použitie.

Maximálna dĺžka prevádzkyschopnosti
Výpadky nemá nikto rád. Tak sme modely MX-8090N a MX-7090N 
navrhli pre celkovú produktivitu.

Vyspelý trojitý vzduchový prívodný systém zaisťuje hladké 
podávanie papiera pre bezproblémový priebeh tlačových 
úloh. Integrované obojstranné skenovanie s rýchlosťou až 
200 snímok za minútu uspokojí akékoľvek vaše požiadavky. Veľký 
a rozšíriteľný zásobník papiera vám umožní bez ťažkostí vyriešiť 
tie najrozsiahlejšie tlačové úlohy. Okrem toho môžete papier aj 
toner kedykoľvek doplniť bez nutnosti prerušiť prebiehajúcu tlač.

Postupne si môžete vybudovať kolekciu prispôsobených profilov 
dokumentov, úloh a médií, ktoré môžete následne načítať pre 
ešte rýchlejšie spracovanie opakovaných úloh.  

To všetko prispieva k celkovej produktivite a profesionálnemu 
výstupu, čo prispieva k najlepšej možnej návratnosti investície.

Komplexné, avšak jednoduché riešenie 
Čo je možné tlačiť? V podstate čokoľvek. Hoci modely MX-
8090N a MX-7090N disponujú mimoriadnymi schopnosťami, 
vďaka mnohým „jednoduchým“ nastaveniam pre vykonávanie 
každodenných úloh sa používajú prekvapivo jednoducho.

Vyspelá systémová architektúra a rýchly procesor umožňujú 
tlač rozsiahlych a zložitých dokumentov rýchlo a s vynikajúcou 
presnosťou farieb.

Príprava 20-stranových brožúr s voliteľným orezaním; zošívanie 
a dierovanie; vkladanie strán a celý rad prehybov, to všetko 
je možné spravovať v rámci úplne plynulej obsluhy. Navyše 
sa môžete vďaka špičkovému dierovaciemu systému GBC 
SmartPunch a profesionálnemu modulu Plockmatic na tvorbu 
brožúr zhostiť ďalších náročných úloh.
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Robustné zabezpečenie
Bezpečnosť dát je dnes pre všetkých dôležitou témou. 
A s novými zákonmi, ako je Všeobecné nariadenie o ochrane 
osobných údajov (GDPR), ktoré uvaľujú prísne požiadavky na 
všetkých, ktorí zhromažďujú, ukladajú alebo spracúvajú osobné 
údaje obyvateľov EÚ, musia týmto požiadavkám zodpovedať 
všetky súčasti vašej siete. Teda aj tlačiarne.

Modely MX-8090N a MX-7090N sú vybavené hneď niekoľkými 
úrovňami robustného, avšak neobťažujúceho zabezpečenia. 
Funkcionality výkonného šifrovania, filtrovania sieťových 
protokolov, kontroly dokumentov, zabezpečenia silným heslom 
a bezpečného odstránenia dát zaisťujú ochranu dôverných 
informácií a duševného vlastníctva pri kopírovaní, skenovaní 
alebo tlači. 

Environmentálne vysvedčenie bez poškvrny 
Ako všetky tlačové systémy od spoločnosti Sharp, boli modely 
MX-8090N a MX-7090N navrhnuté a vyrobené s maximálnym 
dôrazom na ochranu životného prostredia.

Systémy Pro Series pre nízkonákladovú produkčnú tlač využívajú 
vyspelú technológiu mikrojemného tonera Sharp, ktorá prináša 
nižšiu spotrebu, menšie množstvo odpadu a dlhšie intervaly 
výmeny. 

Náš spotrebný materiál je balený pomocou recyklovateľných 
materiálov a dlhá životnosť spotrebných materiálov napomáha 
minimalizovať počet servisných intervalov aj trvanie odstávky. 
K rovnováhe medzi produktivitou a ekonomickosťou prevádzky 
ďalej prispievajú LED svetlá v skeneri, ponuka energeticky 
úsporných režimov a samovypínacia fixačná jednotka.
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Tá správna voľba.
Či už podnikáte v oblasti komerčnej tlače, alebo 
prevádzkujete vnútrofiremné reprografické oddelenie,
vždy pre vás máme konfiguráciu podľa vašich potrieb.

Základné a univerzálne

Flexibilné a všestranné

Hodiny neprerušovanej tlače

Ak hľadáte výkonný systém pre produkčnú tlač, vyberte si model MX-8090N alebo MX-7090N so zabudovaným ovládačom Fiery. Pre tie 
najlepšie výsledky v oblasti správy farieb a produktivity workflow si vyberte externý ovládač Fiery.
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Základná jednotka

Klávesnica MX-KB16

1. MX-MF10 Pomocný zásobník (pre hlavnú jednotku) 
A5R - A3W (taktiež podporuje 13” × 19,2”), 100 hárkov (80g/m2)
Nie je možné inštalovať spoločne s MX-LC13.

2. MX-LT10 Zásobník na dlhý papier 
Odporúča sa na tlač bannerov.

3. MX-LC12 Veľkokapacitný zásobník(A4)
A4 - B5, 3 500 hárkov (80 g/m2)  
Vyžaduje MX-MFX1. Nie je možné inštalovať spoločne s MX-LCX3 N alebo MX-LC13.

4. MX-LCX3 N Veľkokapacitný zásobník (A3) 
A3 - A4R (taktiež podporuje 13” × 19,2”), 3 000 hárkov (80 g/m2)
Vyžaduje MX-MFX1. Nie je možné inštalovať s MX-LC12 alebo MX-LC13.

5. MX-RB14 Podávací modul papiera (medzi hlavným strojom a MX-LC13)  
Musí byť inštalované s MX-LC13.

6. MX-LC13 Veľkokapacitný zásobník (2 priehradky) 
SRA3 - A4R (taktiež podporuje 13” × 19,2”), 2 500 hárkov každá (80 g/m2)
Vyžaduje MX-RB16. Nie je možné inštalovať s MX-LC12 alebo MX-LCX3 N.

MX-RB17 Modul zapojenia 
Je vyžadovaný pri inštalácii 2× MX-LC13.

7. MX-MF11 Pomocný zásobník (pre MX-LC13)
SRA3 - A5R (taktiež podporuje 13” × 19,2”), 500 hárkov (80 g/m2) 

8. MX-SL10 N Stavový svetelný ukazovateľ

9. MX-PE13 Fiery Server  
Vyžaduje MX-PX13.

10. MX-PX13 Súprava rozhraní 
Vyžaduje MX-PE13.

11. MX-PE14 Server Fiery (zabudovaný) 
Vyžaduje MX-PX12.

12. MX-PX12 Súprava rozhraní 
Vyžaduje MX-PE14.

Dokončovacie úpravy

13. MX-TR14 Modul výstupného zásobníka 
Nie je možné inštalovať s MX-RB14, MX-LC13 a MX-MF11.

14. MX-TU14 Vnútorný výstupný rošt

15. MX-RB12 N Transportná jednotka papiera (pre hlavný stroj)

16. MX-RB15 Jednotka na korekciu zvlneného papiera
Narovnáva teplotou zvlnený papier vyvíjaním tlaku na vzniknuté prehnutie.

Vyžaduje sa, ak je inštalovaný MX-FN21 alebo MX-FN22.

17. MX-CF11 Vkladacia jednotka (200 hárkov × 2 rošty) 

SRA3 - A5R, 200 hárkov každá (80 g/m2).  

Vyžaduje MX-RB15 a buď MX-RB13, alebo MX-FD10, ak sa pripája  

k MX-FN21 alebo MX-FN22.

18. MX-ST10 Vysokokapacitné skladacie zariadenie
SRA3 – A5R

Zásobník na papier: 5 000 hárkov (80 g/m2)

Horný zásobník: 250 hárkov (80 g/m2)  

Vyžaduje MX-RB15.

19. MX-CA10 Zásobník na papier
Dodávaný ako súčasť MX-ST10.

Na prepravu dokončených dokumentov na iné miesto.

20. MX-GB50A Inteligentná dierovacia jednotka 
GBC SmartPunch
Veľkosť papiera: A4

Hmotnosť papiera: 75 – 216 g/m2

Vyžaduje MX-RB13 a buď MX-FN21, alebo MX-FN22

21. MX-RB13 Transportná jednotka papiera 
(medzi finišerom na 100 hárkov a vkladacou jednotkou).

Musí byť nainštalovaná, ak sa nevyžaduje MX-FD10.

Vyžaduje sa, ak je inštalovaný MX-GB50A.

22. MX-FD10 Prekladacia jednotka
Možnosti skladania zahŕňajú Z, C, skladanie, dvojité a polovičné skladanie.   

Nainštalovať je možné iba s MX-FN21 alebo MX-FN22

Konfigurácia a voliteľné súčasti

24. MX-FN22 
Sedlový finišer

MX-TM10     
Orezový modul

23. MX-FN21 
Finišer

MX-RB13     
Transportná jednotka papiera 

19. MX-CA10  
Zásobník na papier

19. MX-CA10  
Zásobník na papier

25. MX-BM50 
Výroba brožúr 
(Plockmatic)

27. MX-FD50 
Štvorcový 
skladací modul

29. MX-XB50 
Posuvná 
jednotka

26. MX-TM50  
Orezávací modul

22. MX-FD10  
Skladacia 
jednotka

20. MX-GB50A   
Inteligentná 
dierovacia jednotka 
GBC SmartPunch

21. MX-RB13 
Transportná 
jednotka 
papiera 

18. MX-ST10 
Veľkokapacitný 
zásobník

18. MX-ST10 
Veľkokapacitný 
zásobník

28. MX-CF50    
Podávač obálok

MX-PN13A/C/D 
Dierovací modul 
(Pre MX-FN21/ 
MX-FN22)

Pomocný 
zásobník

Skladacie 
zariadenie

WireBindCombBind®

Color Coil®ProClick®

VeloBind®2 otvory
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17. MX-CF11 
Vkladacia jednotka

16. MX-RB15 
Jednotka na korekciu 
zvlneného papiera

15. MX-RB12 N 
Transportná 
jednotka papiera

14. MX-TU14 
Vnútorný 
výstupný rošt

8. MX-SL10 N 
Stavový svetelný 
ukazovateľ

13. MX-TR14 
Modul výstupného 
zásobníka

2. MX-LT10 
Zásobník na dlhý 
papier 

1. MX-MF10 
Pomocný zásobník

3. MX-LC12   
Veľkokapacitný 
zásobník (A4)

4. MX-LCX3 N 
Veľkokapacitný 
zásobník (A3)

6. MX-LC13 N 
Veľkokapacitný 
zásobník 
(2 priehradky)

7. MX-MF11 
Pomocný zásobník

MX-RB17 
Modul zapojenia

6. MX-LC13 N   
Veľkokapacitný 
zásobník 
(2 priehradky)

18. MX-ST10 
Veľkokapacitný 
zásobník

5. MX-RB14 
Transportná 
jednotka 
papiera

MX-KB16  
Klávesnica

*1 MX-PE10 vyžaduje MX-PX10.  *2 MX-PX10 vyžaduje MX-KB16.

9. MX-PE13  
Fiery Server

11. MX-PE14  
Server Fiery 
(zabudovaný)

12. MX-PX12 
Súprava 
rozhraní

10. MX-PX13 
Súprava rozhraní

23. MX-FN21 Finišer (4k – zošitie až 100 hárkov) 
A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)

Vyžaduje MX-RB15. Nie je možné inštalovať s MX-FN22.

24. MX-FN22 Finišer zošívania väzby (4k – zošitie až 100 hárkov)

A4, A3, SRA3 

Veľkosť papiera: 206 × 275 mm (min.) až 320 × 457,2 mm (max.) 

Hmotnosť papiera: 64 – 300 g/m2 

Kapacita: 1 – 30 hárkov* (zošitých a zložených) 

Vyžaduje MX-BM50 a MX-TM50.

MX-PN13A/C/D Dierovací modul (pre MX-FN21/MX-FN22)

A: na dierovanie 2 otvorov, C: na dierovanie 2/4 otvorov, D: na dierovanie 4 široko 

odsadených otvorov

MX-TM10 Orezávací modul (pre MX-FN22)

Do šírky orezania 20 mm, 1 500 hárkov (80 g/m2)

25. MX-BM50 Výroba brožúr (Plockmatic) 

A4, A3, SRA3

Vyžaduje MX-FN21 a MX-XB50.

26. MX-TM50 Orezávací modul (pre Plockmatic)

A4, A3, SRA3 

Veľkosť papiera: 206 × 275 mm (min.) až 320 × 457,2 mm (max.) 

Hmotnosť papiera: 64 – 300 g/m2 

Kapacita: 1 – 30 hárkov* (zošitých a zložených) 

Vyžaduje MX-BM50 a MX-TM50.

27. MX-FD50 Štvorcový skladací modul (pre Plockmatic) 
A4, A3, SRA3 

Veľkosť papiera: 206 × 275 mm (min.) až 320 × 457,2 mm (max.) 

Hmotnosť papiera: 64 – 300 g/m2 

Kapacita: 1 – 30 hárkov* (zošitých a zložených) 

Vyžaduje MX-BM50 a MX-TM50

28. MX-CF50 Podávač obálok (pre Plockmatic)

Hmotnosť papiera: 70 – 250 g/m2

Kapacita: 20 mm (pribl. 200 hárkov papiera 80 g/m2)

Vyžaduje MX-BM50.

29. MX-XB50 Posuvná jednotka
Vyžaduje MX-BM50.

Konektivita

Tlač
MX-PF10 Modul čiarových kódov
Umožňuje tlač čiarových kódov

Skenovanie

AR-SU1 Pečiatkovacia jednotka
Na kontrolu pečiatkuje naskenované dokumenty.

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrácie aplikácie

Bezpečnosť

MX-FR58U Modul zabezpečenia dát  (non CC verzia)

* A4 alebo menší, 80 g/m2.

768 mm*2

1,530 mm*3

1,642 mm*4

6,364 mm*1

Shown with options.

*1: 6,491 mm when finisher tray is extended
*2: 812 mm when keyboard is pulled out
*3: Base unit 
*4: Including status indicator

Finišer

Výroba brožúr 
s posuvnou jednotkou

Vyobrazené s prídavnými zariadeniami.

*1: 6 491 mm s vysunutým zásobníkom finišera
*2: 812 mm s vytiahnutou klávesnicou
*3: Základná jednotka
*4: Vrátane stavového svetelného ukazovateľa
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www.sharp.sk

Špecifikácie

*1 Podávanie na šírku. *2 S papierom formátu A5 je možné použiť výhradne podávanie na dĺžku. *3 Pri menovitom napätí, môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *4 Kapacita pevného disku závisí od 
vytvárania zdrojov. *5 Vrátane nastavovacích prvkov a vystupujúcich častí  *6 Podávanie hárkov formátu A4 z 2. zásobníka, pomocou skla na dokumenty, bez výberu alebo režimu Auto Colour, MFP v úplne pripravenom stave. Môže sa 
líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *7 Rozlíšenie sa bude v závislosti od veľkosti skenovanej oblasti líšiť. *8 Farebne/v stupňoch sivej. *9 Úložná kapacita sa bude líšiť v závislosti od typu dokumentu a nastavenia 
skenovania. 
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 XP, Windows Server 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. December 2017 Ref: MX-8090N/MX-7090N Úloha: 18729. 
Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.

Všeobecné
A4*1 Rýchlosť tlače (str./min.) MX-7090N MX-8090N
(Obyčajný/kriedový) (max.) 
52 – 105 g/m2 70 / 70  80 / 80
106 – 220 g/m2 38 / 38 38 / 38
221 – 300 g/m2 30 / 30 30 / 30

A3 Rýchlosť tlače (str./min) MX-7090N MX-8090N 
(Obyčajný/kriedový) (max.)
52 – 105 g/m2 41 / 41  45 / 45
106 – 220 g/m2 23 / 23 23 / 23
221 – 300 g/m2 18 / 18 18 / 18

SRA3  Rýchlosť tlače (str./min.)  MX-7090N MX-8090N
(Obyčajný/kriedový) (max.)
52 – 105 g/m2 39 / 39  43 / 43
106 – 220 g/m2 22 / 22 22 / 22
221 – 300 g/m2 17 / 17 17 / 17

Hmotnosť papiera (g/m2) (min. – max.) 
Zásobníky 1 a 2  60 – 105 
Zásobníky 3 a 4  60 – 220 
MX-MF10 55 – 300 
MX-MF11 55 – 220 
MX-LC12 60 – 220
MX-LCX3 N 60 – 220
MX-LC13 55 – 300

Veľkosť papiera*2 (min. – max.) 
Zásobníky 1 a 2  A4
Zásobník 3  B5R – A3W
Zásobník 4  A5R – A3W
MX-MF10/MX-MF11  A5R – SRA3 (taktiež podporuje 13” × 19,2”)
MX-LC12 B5 – A4
MX-LCX3 N B5 – A3W (taktiež podporuje 13” × 19,2”)
MX-LC13 B5 – SRA3 (taktiež podporuje 13” × 19,2”)

Vstupná kapacita papiera (min. – max.)
A4 3 100 – 13 500
A3 1 000 – 11 500
SRA3 100 – 10 500

Výstupná kapacita papiera (min. – max.)
A4 / A3 / SRA3 250 – 10,500

Čas zahrievania*3 (sekúnd) 90

Obojstranne  štd.

Pamäť 
Kopírka/tlačiareň (zdieľaná)  5 GB
HDD*4  1 TB

Napájanie 220 až 240 V/8 A, 50/60 Hz (2× 10 A zásuvka)

Príkon (kW) (max.)  3,84

Rozmery*5 (mm) (Š × H × V) 982 × 768 × 1530

Hmotnosť (kg) 223,8

Kopírka
Veľkosť zdrojového papiera (max.)  A3

Čas do výtlačku prvej kópie*6 (sekúnd)  Farebne ČB
MX-8090N  5,1 3,7
MX-7090N   5,6 4,0

Počet kópií súvislého kopírovania (max.)  9 999

Rozlíšenie (dpi)
Tlač (farebne)  600 × 600, 9600 (ekvivalentné) × 600
Tlač (ČB)    1200 × 1200, 600 × 600, 9600 (ekvivalentné) × 600

Počet stupňov gradácie  256

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

Prednastavené pomery kopírovania  10 (5R/5E)

Sieťová tlačiareň
Rozlíšenie (dpi) 600 × 600, 1200 × 1200, 9 600 (ekvivalentné) × 600

Rozhrania  USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Podporované OS  Windows Server® 2008/2008R2/2012, 2012R2, 2016,  
Windows® 7, Windows® 8.1, Windows ® 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

PDL  PCL6, Genuine Adobe® PostScript® 3TM  

Dostupné fonty 
PCL  80 
Genuine Adobe® PostScript® 3TM  139

Ovládač EFI Fiery(voliteľný modul MX-PE13 a MX-PE14)
Rozlíšenie (dpi)  1200 × 1200, 600 × 600 (PS) 

Rozhranie  Gigabit Ethernet On Board 

Podporované OS  Windows 7(32-/64-bitový), 8 (32-/64-bitový), 8.1 (32-/64-bi-
tový), 10 (32-/64-bitový), Server 2008 R2 (64-bitový), Server 
2012 (64-bitový), Server 2012 R2 (64-bitový), Server 2016

     Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 (ovládač tlače 5.0 pre Mac 
a FEA 4.4 a novší) (na Mac OS počítačoch na báze Intel)

Sieťové protokoly TCP/IP, LDAP, iPrint through LPR

Tlačové protokoly  LPD (TCP/IP sieť, LPR protokol)  
  PAP: (Podporované pre sťahovanie fontov)  
  SMB: (Windows sieť po TCP/IP), Port 9100, IPP1.1
  FTP tlač: (z FTP klienta na server Fiery)
  Tlač z e-mailu: odosielanie tlačových úloh cez e-mail.
   WSD (Web Services for Devices): Podporované systémom 

Windows 7 alebo novším.

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

Rozlíšenie (dpi)
Push scan  100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan  75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
  50 – 9 600 podľa používateľského nastavenia*7

Formáty súborov  TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktné PDF*8, JPEG*8, 
XPS, prehľadávateľné PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT 
[UTF-8]), rich text (RTF)

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

Nástroje na skenovanie Sharpdesk

Zakladanie dokumentov
Kapacita zaraďovania dokumentov (strán alebo súborov)
Hlavný adresár a voliteľný adresár  35000*9 alebo 5000
Priečinok rýchleho prístupu k súborom 10 000*9 alebo 1000

Uložené úlohy   Kopírovanie, tlač, skenovanie

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

Dôverné uloženie  Ochrana heslom


