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Všetko, čo potrebujete,  
je vyššia produktivita.
Rýchle dokončenie vecí by nemalo znamenať kompromis v oblasti 
kvality. Tieto MFP novej generácie vám prinášajú inteligentnú 
technológiu, ktorá vám umožní pracovať efektívnejšie.  

Aplikačný portál zaisťuje aktualizácie softvéru a cloudových 
konektorov, aby vaše MFP boli vždy aktualizované. Zároveň 
prináša mimoriadnu mieru flexibility pri prispôsobení funkcií tak, 
aby vyhovovali vášmu spôsobu práce aj rozpočtu.

nech už teda robíte čokoľvek, začínajúc prípravou materiálov na 
rokovanie, tlačou reportov, skenovaním dokumentov, končiac 
bezpečným zdieľaním kľúčových informácií, je možné všetko 
vykonať mimoriadne rýchlo a jednoducho, a to dokonca aj keď 
ste na cestách. Vďaka technológii pripravenej na budúcnosť 
budú naše digitálne MFP formátu A3 vaším spoľahlivým zdrojom 
dnes aj do budúcna

Technológie od spoločnosti Sharp menia spôsob, akým 
organizácie vytvárajú, zdieľajú a pracujú s informáciami. 
Všetky naše najvyspelejšie čiernobiele multifunkčné tlačiarne 
(MFP) prinášajú jednotnú, jednoduchú, intuitívnu konektivitu 
pomocou inteligentnej aplikácie aj osvedčené nástroje na 
zabezpečenie a zvýšenie produktivity zjednodušujúce vašu 
každodennú prácu.

Tieto zariadenia fungujú ako bezpečný informačný uzol pre malé 
a stredné podniky (SMB) alebo stredne veľké pracovné skupiny 
vo veľkých organizáciách. Pokročilá ponuka inteligentných 
funkcionalít vám pomáha pracovať produktívnejšie. 
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Zachováva vaše bezpečie.
Informácie sú tým najcennejším, čím firmy disponujú.  
Preto je najprísnejšia úroveň ochrany štandardom.

Vždy v strehu
V prípade zlyhania aktualizácie alebo zlovoľného útoku môže 
dôjsť k poškodeniu systému, ktorý sa nachádza v srdci MFP. 
Tieto MFP novej generácie sú teda vybavené inovatívnou 
funkciou automatického liečenia. Táto funkcia zálohuje hlavnú 
kópiu prevádzkových nastavení MFP, ktorú je možné použiť na 
bezpečnú obnovu zariadenia v prípade akéhokoľvek problému. 
To zabraňuje narušeniu chodu vášho podniku a zaisťuje 
robustnú ochranu jeho cenných informácií a duševného 
vlastníctva.

Okamžité overenie
Informácie zdieľané s inou MFP alebo aplikáciou či e-mailovým 
systémom môžu byť napadnuté alebo narušené. Tieto MFP 
Sharp poskytujú rovnako vysokú úroveň zabezpečenia, ktorú 
používajú vládne organizácie.  Ich overenie SSL certifikátom 
automaticky kontroluje, či je všetka komunikácia serverov 
tretích strán s vašou MFP bezpečná, a zabraňuje všetkým 
pokusom o neoprávnený alebo škodlivý prístup k vašim 
informáciám. 

Proaktívna kontrola prístupu
Na ochranu pred akýmkoľvek neoprávneným použitím tieto 
MFP automaticky monitorujú pokusy o prístup a umožňujú 
ho výhradne aplikáciám a operačnému firmvéru, ktoré sú na 
schválenom zozname dôveryhodných aplikácií. Akékoľvek iné 
externé aplikácie sú okamžite zablokované, zaprotokolované 
a ohlásené. Detekcia narušenia zaisťuje ďalšiu úroveň ochrany 
a zabezpečuje vaše zariadenie* pred akýmikoľvek podozrivými 
pokusmi o prístup zo siete.

Ochrana na vojenskej úrovni
Vďaka overeniu na báze profilu Protection Profile for Hardcopy 
Devices (HCD-PP v1.0) poskytujú tieto MFP najvyspelejšiu 
úroveň ochrany vyžadovanú podnikmi aj vládnymi a vojenskými 
organizáciami. Môžete tak s dôverou spracúvať tie najcitlivejšie 
údaje a vedieť, že vaša MFP je neuveriteľne bezpečná.

Bezpečnejšia e-mailová komunikácia
Všetky dokumenty prenášané priamo z MFP sú šifrované 
pomocou štandardu S/MIME. Ten zaisťuje, že ich nie je možné 
v priebehu prenosu napadnúť a ich autenticita je ďalej overená 
pomocou elektronického podpisu.

* Iba pre modely základných podnikových zariadení.

Proactive:
program execution control 

using whitelist

Locked:
all users must
authenticate

Always on guard:
trusted & self-healing

firmware

Compliant:
security policy enforcement

Uncompromising:
runtime CA certificate verification

 Encrypted:
AES encryption of all storage

Confidential:
serverless secure print release

Auditor:
full audit trail logging

Kontrola: 
tvorba kompletného 

preverovacieho 
záznamu

Nekompromisné: 
overovanie CA certifikátom

Proaktívne: 
zabezpečenie pomocou 

zoznamu dôveryhodných 
aplikácií

Šifrovanie: 
AES šifrovanie všetkých úložísk

Dôvernosť: 
zabezpečené uvoľňovanie tlače 

bez použitia servera
Vždy na pozore: 

zabezpečený firmvér 
s automatickou obnovou

Zamykanie: 
všetci používatelia sa 
musia autentifikovať

Dodržiavanie požiadaviek: 
vyžaduje dodržiavanie zásad 

bezpečnosti
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Pracujte po svojom
Schopnosť pracovať flexibilne, a to doslova kedykoľvek 
a kdekoľvek, je kľúčom pre maximálne využitie každého 
pracovného dňa.
S MFP Sharp novej generácie nemusíte márniť čas učením 
zložitej technológie. Ich inteligentná použiteľnosť a inteligentná 
konektivita znamenajú, že môžete tlačiť, kopírovať, skenovať 
a zdieľať potrebné informácie rýchlo a bezpečne, nech už 
pracujete kdekoľvek. A ich softvér sa priebežne aktualizuje, aby 
bol ich výkon zaistený aj do budúcna.

Jednoducho len jedno prihlásenie
Nie je potrebné si pamätať ďalšie mená používateľa a heslá. 
Miesto toho predstavuje rýchlejší spôsob prístupu k verejným 
cloudovým službám funkcia Single Sign On (SSO). Tá vám 
umožňuje bezpečne tlačiť a ukladať informácie do cloudu*1 
pomocou služieb Google Drive™, OneDrive® for Business, 
SharePoint® Online, Box, Dropbox a Cloud Portal Office 
pomocou jediného prihlásenia z ovládacieho panela. 
K dispozícii je taktiež integrovaný Gmail konektor pre skenovanie 
do e-mailu a Exchange Online (MS 365 email).

Nadviažte ľahko spojenie
Čo môže byť jednoduchšie, než prísť k MFP a vytlačiť si 
čokoľvek potrebujete bez nutnosti prihlasovať sa do svojho PC? 
S funkciou priamej tlače súborov MS Office je to presne tak. 
Jednoducho vložíte USB pamäťový disk do MFP a okamžite 
získavate prístup k tlači obrázkov a súborov Microsoft® Office*1. 
Dokumenty môžete skenovať a ukladať taktiež priamo na USB 
disk.

Pre ešte vyššiu flexibilitu je možné bez nutnosti nastavovať 
bezdrôtovú LAN bezdrôtovo tlačiť*1 z akéhokoľvek laptopu, 
tabletu alebo telefónu s Wi-Fi pripojením. To vám umožňuje 
používať oveľa širší rad zariadení a robiť tak v oveľa väčšom 
okruhu podnikového prostredia.

Pre ešte vyššiu integráciu práce môžu všetci používatelia 
používať rovnakú MFP dokonca aj vtedy, keď prevádzkujete na 
rovnakom pracovisku samostatné siete s odlišným nastavením 
zabezpečenia alebo použitia. Tieto MFP totiž podporujú duálnu 
LAN*2a je možné ich pripojiť k dvom odlišným sieťam, z ktorých 
jedna môže byť bezdrôtová.

Vyrobené pre mobilitu
Budete milovať, aká rýchla a bezproblémová je mobilná tlač. 
K MFP sa môžete prihlásiť jednoduchým priložením zariadenia 
k čítačke kariet NFC (Near Field Communication)*1*3 alebo 
naskenovaním QR kódu MFP*4. V každom prípade sa už 
zariadenie postará o všetko potrebné.

Následne môžete cez bezdrôtovú sieť pomocou rozhraní 
Sharpdesk Mobile, Apple AirPrint®*1 alebo akéhokoľvek 
zariadenia Android s pluginom Sharp Print Service tlačiť z 
mobilov či tabletov a aj do nich skenovať.

Vložte svoj USB disk a môžete začať tlačiť.

*1 Nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach, podrobnosti sú uvedené v technickej špecifikácii konkrétnych modelov.  *2 Vyžaduje komerčne dostupný adaptér pre duálnu LAN.  *3 Iba pre zariadenia so 

systémom Android.  *4 Iba pre zariadenia so systémom iOS a Android.
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Tlačte tam, kde si želáte
Obávate sa, že ponecháte dôležité alebo citlivé dokumenty 
bez dozoru? Nie s funkciou uvoľnenia tlače. Úlohu jednoducho 
odošlete do tlače a následne, kedykoľvek ste pripravení, skrátka 
prídete k najpríhodnejšej MFP, prihlásite sa a svoje informácie si 
vytlačíte*1*2.

Jednoduchšia správa
Vďaka platforme Sharp OSA® (Open Systems Architecture) sú tlač 
alebo príjem informácií priamo z vašich podnikových systémov 
a cloudových aplikácií oveľa jednoduchšie*1.

A portál aplikácií zvyšuje adaptabilitu MFP tým, že zaisťuje 
softvérové aktualizácie a aplikácie na pripojenie ku cloudu, ktoré 
umožňujú pružnú aktualizáciu.

*1 Nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach, podrobnosti sú uvedené v technickej špecifikácii konkrétnych modelov.  *2 Je možné použiť pre ktorúkoľvek z piatich MFP pripojených k sieti. 

Uvoľnite tlačové úlohy pomocou najpríhodnejšej MFP.
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 Rýchla tlač  
Rýchlosť tlače od 25 do 60 strán za minútu (str./min.), rozmer 
papiera až SRA3 a gramáž až 300 g/m2. 

Naše Enterprise zariadenia je možné spojiť s integrovaným 
serverom EFI™ Fiery®, vďaka ktorému sa tieto MFP stávajú 
výkonným integrovaným riešením na riadenie profesionálnej 
vnútrofiremnej tlače a náročných, neplánovaných dynamických 
požiadaviek. Vďaka integrovanému tlačovému serveru Fiery® 
môžete tlačiť rozsiahle a/alebo komplexné dokumenty 
Microsoft® Office a PDF so zvýšenými nárokmi na vernosť farieb, 
presne a rýchlo, čo vedie k zvýšeniu produktivity. Vďaka tomu, 
že zatiaľ čo sa jedna strana tlačí, prebieha spracovanie ďalších 
strán, a vďaka ukladaniu strán do pamäte pred tlačou, získavate 
vysokú rýchlosť spracovania a dosahujete bezkonkurenčnú 
kvalitu farieb a tlače.

Navrhnuté pre maximálny výkon.
Tieto MFP vám pomáhajú pri rovnakom úsilí dosiahnuť 
oveľa viac.
 

Pohodlné skenovanie
Miesto nutnosti prepisovať dokumenty, ktoré máte iba ako 
fyzické výtlačky, môžete použiť funkciu optického rozpoznávania 
znakov*1 (OCR) na ich skenovanie do najrôznejších 
formátov, okrem iného plne prehľadávateľných súborov PDF 
a upraviteľných súborov Microsoft® Office.  

Na vybraných modeloch ponúka duplexný jednoprechodový 
podávač (DSPF) detekciu chybného zavedenia papiera, ktorá 
preruší činnosť stroja v prípade zavedenia zdeformovaného 
papiera alebo podania niekoľkých strán naraz.

Jednoduché použitie
Sklopný ovládací dotykový LCD panel s uhlopriečkou 10,1 
palca*2 s jednotným používateľským rozhraním naprieč celým 
radom MFP v jednoduchom režime umožňuje pohodlný prístup 
k najčastejšie používaným funkciám. Prípadne si ho môžete 
prispôsobiť presunutím požadovaných ikon z ponuky.

Vysoká rýchlosť skenovania s funkciou detekcie chybného 
zavedenia papiera zaisťuje plynulý chod zariadenia.

*1 Nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach, podrobnosti sú uvedené v technickej špecifikácii 
konkrétnych modelov.  
*2 Na základných podnikových modeloch zariadení je uhlopriečka 7 palcov. Na základných, 
čiernobielych podnikových modeloch nie je panel sklopný. 
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Jednoduchá správa
Skontrolujte stav MFP obyčajným rýchlym pohľadom na 
ukazovatele komunikačnej lišty*4.

Ešte viac flexibility
Dodajte svojim dokumentom skutočne profesionálny vzhľad 
s celým radom možností dokončovacích úprav*2, okrem iného 
dierovania, sedlového zošívania, bezsponkového zošívania 
a oddeľovacieho zásobníka. Vďaka použitiu rozširujúcich 
zásobníkov papiera je zariadenie schopné splniť požiadavky tých 
najnáročnejších kancelárií.

Oveľa menej energie
MFP Sharp sú navrhnuté pre extrémnu efektivitu práce, aby 
šetrili prevádzkové náklady. Automaticky konfigurovateľné 
nastavenia spotreby energie zaisťujú, že sa MFP zapne iba 
v stanovenom čase. Toner s nízkym bodom topenia znižuje 
spotrebu energie pri každom kopírovaní alebo tlači. A ovládací 
panel vás pred každou tlačovou úlohou vyzve na výber 
ekologicky najšetrnejšieho nastavenia – ako je EcoScan, ktorý 
zamedzuje spúšťaniu zbytočných funkcií na pozadí.

Efektívne úložisko
Zabudovaný vysokokapacitný pevný disk a systém zakladania 
dokumentov*1 umožňujú rýchlu a bezproblémovú tlač 
a skenovanie.

Konzistentná kvalita
Pomocou jazyka Adobe PostScript 3TM*1 je zaistená presná 
reprodukcia textu aj grafiky dokumentu z akejkoľvek aplikácie 
a snímač hustoty obrazu udržuje jeho konzistentnú kvalitu od 
prvej až po poslednú stranu. Naše farebné zariadenia *2 okrem 
toho používajú technológiu PANTONE® zaisťujúcu spoľahlivé 
a presné farby. Voliteľný modul tlačového servera Fiery je 
kalibrovaný s cieľom zaistiť čo najlepšiu zhodu s farebnými 
knižnicami PANTONE. Funkcia automatického nastavenia 
samočinne optimalizuje rozlíšenie, veľkosť strany a jej orientáciu.

Optimalizovaná priama tlač PDF
Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) vylepšuje tlač na 
technologicky zameraných pracoviskách. Napomáha dosahovať 
až o 80 % rýchlejšiu tlač z mobilných zariadení, cloudu a USB 
zariadení.

Vždy pripravené
Zabudovaný pohybový senzor *1 inteligentne deteguje 
prichádzajúceho používateľa, načo okamžite prebúdza MFP 
z režimu spánku. A vzhľadom na to, že nikto nemá rád prerušenie 
tlače, umožňuje funkcia nepretržitej tlače*1 doplňovať toner 
bez prerušenia kopírovacích/tlačových úloh, čo udržuje vysokú 
produktivitu a skracuje čas odstávky.

Extra úspory
Tonerová kazeta sa automaticky uvoľní*3 až po úplnom 
vyčerpaní tonera, čím šetrí toner, minimalizuje množstvo 
odpadu a podporuje plnenie cieľov v oblasti ochrany životného 
prostredia.

*1 Nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach, podrobnosti sú uvedené v technickej špecifikácii konkrétnych modelov.  
*2 S výnimkou BP-30C25.  *3 Iba pre farebné modely.  *4 Stavové ukazovatele na základných podnikových modeloch.

Jednotlivé svetelné schémy označujú konkrétne funkcie MFP.

Funkcia automatického uvoľňovania tonerových kaziet
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Farebné MFP

Čiernobiele MFP

Transformujeme spôsob vašej práce.
Naša ponuka farebných aj čiernobielych MFP formátu A3 
vám prináša inteligentnú technológiu, ktorá vám umožní 
pracovať efektívnejšie.
Či už potrebujete konfiguráciu pre umiestnenie na stole, voľne stojacu konfiguráciu pre pracovné skupiny, alebo vybavený 
model pre tlačové centrum, je naša ponuka modelov navrhnutá pre mimoriadnu produktivitu, jednoduchú obsluhu a vyhovuje 
podmienkam v podstate akéhokoľvek podniku alebo požadovanému rozpočtu:

Enterprise: vysokovýkonné MFP s rýchlosťou tlače 70 – 80 str./min. pre náročné prostredia s dynamickými požiadavkami.
Profesionálne podnikové zariadenia: spoľahlivé, funkciami nabité, sieťové MFP s rýchlosťou tlače 50 – 60 str./min, ktoré 
ponúkajú jednoduché použitie a prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
Podnikové zariadenia pre pracovné skupiny: Škálovateľné MFP s rýchlosťou tlače 26 – 40 str./min., ponúkajúce funkcionalitu 
a flexibilitu pre maximálnu efektivitu a produktivitu.
Základné podnikové zariadenia: dostupné a kompaktné MFP s rýchlosťou tlače 25 – 35 str./min. a adaptabilnou funkcionalitou.

Enterprise Profesionálne pod-
nikové zariadenia

Podnikové zariadenia pre 
pracovné skupiny

Základné podniko-
vé zariadenia

MX-8081/MX-7081 MX-6071S/MX-5071S MX-4071S/MX-3571S/MX-3071S BP-30C25

MX-6051/MX-5051 MX-4061S/MX-3561S/MX-3061S

MX-4051/MX-3551/MX-3051/MX-2651

Profesionálne podnikové 
zariadenia Podnikové zariadenia pre pracovné skupiny Základné podniko-

vé zariadenia

MX-M6071S/MX-M5071S MX-M4071S/MX-M3571S/MX-M3071S BP-30M35/

MX-M6051/MX-M5051 MX-M4051/MX-M3551/MX-M3051/MX-M2651 BP-30M31/

BP-30M28
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Príklady konfigurácie.

Profesionálne podnikové zariadenia a podnikové zariadenia pre pracovné skupiny
Široká ponuka možností dokončovacích úprav pre najnáročnejšie pracovné skupiny.

Základné podnikové zariadenia
Flexibilné možnosti rozšírenia kapacity papiera podľa potrieb akejkoľvek kancelárie.

Enterprise
Zvýšená produktivita, ideálne pre náročné prostredia s dynamickými požiadavkami.
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Fareb-
ná tlač Čiernobielo

Počet strán 
za minútu

Veľkosť 
dotykového 
LCD displeja

Kapacita SSD Rýchlosť 
skenovania (max. 
počet snímok za 

minútu)

Reverzný jed-
noprechodový 

podávač  

Kapacita 
papiera (max. 
počet hárkov)

Duplexný 
jednopre-
chodový 
podávač  

Sharp Open Systems 
Architecture

Apple AirPrint®

Tlačový server Fiery®  

Kapacita pevného 
disku

Kapacita 
pamäte

Rozlíšenie 
tlače (DPI – 

body na palec)

Pripojenie 
k bezdrôtovej 

LAN

tlač kopírova-
nie

skeno-
vanie

fax

RSPF

SSD

DSPF

Funkcie.
Pomocou intuitívnych ikon jednotlivých funkcií jednoducho zistite, 
ktoré modely najlepšie vyhovujú práve vašim požiadavkám:

Enterprise

MX-8081/MX-7081

80/70 1200 × 1200 8500 
hárkov

6 GB

300 
hárkov

240 obr./
min.

WLANDisplej 1TB



Profesionálne podnikové zariadenia 

MX-6071S/MX-5071S
MX-M6071S/MX-M5071S

60/50    1200 × 1200 6300 
hárkov

5 GB

150 
hárkov

220 obr./
min.

WLANDisplej 500 GB

MX-6051/MX-5051

MX-M6051/MX-M5051

60/50

60/50

1200 × 1200

600 × 600

6300 
hárkov

6300 
hárkov

5 GB

5 GB

100 
hárkov

100 
hárkov

80 obr./
min.

80 obr./
min.

WLAN

WLAN

Displej

Displej

500 GB

500 GB
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Podnikové zariadenia pre pracovné skupiny

40/35/30    1200 × 1200 6300 
hárkov

5 GB

150 
hárkov

220 obr./
min.

WLANDisplej 500 GB

MX-4071S/MX-3571S/MX-3071S 
MX-M4071S/MX-M3571S/MX-M3071S

MX-4061S/MX-3561S/MX-3061S

MX-4051/MX-3551/MX-3051/MX-2651
MX-M4051/MX-M3551/MX-M3051/MX-M2651

40/35/30

40/35/30/26

1200 × 1200

600 × 600

6300 
hárkov

6300 
hárkov

5 GB

5 GB

100 
hárkov

100 
hárkov

80 obr./
min.

80 obr./
min.

WLAN

WLAN

Displej

Displej

500 GB

500 GB
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128 GB

128 GB

Základné podnikové zariadenia 

BP-30C25

BP-30M35/BP-30M31/BP-30M28

25

35/31/28

600 × 600

600 × 600

1850 
hárkov

2100 
hárkov

Displej

Displej

100 
hárkov

100 
hárkov

 52 obr./
min.

 60 
obr./
min.

WLAN

WLAN

5 GB

5 GB

Produktová ponuka MFP a tlačiarní formátu A4
Rozšírený rad farebných a čiernobielych MFP formátu A4 a tlačiarní pre pracovné skupiny od 
spoločnosti Sharp ponúka intuitívne jednoduché použitie, inteligentnú konektivitu a jednoduchú 
mobilitu. Ušetríte tak čas a úsilie pri plnení úloh a pracujete s vyššou flexibilitou aj produktivitou. 

Všetky modely sú navrhnuté tak, aby vám uľahčili život, a sú vybavené rozšíreným balíkom funkcií 
a inteligentnou funkcionalitou, okrem iného dotykovými obrazovkami a cenami ovenčeným 
jednoduchým používateľským rozhraním (UI)*. Pracujú ako spoľahlivé, vysokorýchlostné, 
vysokokvalitné a bezpečné informačné centrum, ktoré môže rásť s vaším podnikom. 

Bližšie informácie o našej ponuke MFP a tlačiarní formátu A4 
vám ochotne oznámi váš miestny zástupca spoločnosti Sharp.

1

www.sharp.eu

A4 MFPs and Printers 
Range Brochure
Document Solutions

*1 Nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach, podrobnosti sú uvedené v technickej špecifikácii konkrétnych modelov.
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Enterprise Profesionálne podni-
kové zariadenia

Podnikové zariadenia pre 
pracovné skupiny

Základné podni-
kové zariadenia

MX-8081
MX-7081

MX-6071S
MX-5071S

MX-6051
MX-5051 BP-30C25

Všeobecné
Rýchlosť (str./min.) 80, 70 60, 50 60, 50 25

Veľkosť papiera (max.) SRA3 SRA3 SRA3 A3W

Pohybový senzor

Pamäť (GB) (max)

Pevný disk (GB)  128 (SSD)

Zakladanie dokumentov

Tlač
Rozlíšenie (dpi) 1200 × 1200 1200 × 1200 1200 × 1200 600 × 600

Priama tlač z Office

Uvoľnenie tlače

Adobe Embedded Printer Engine

PCL

Adobe PostScript 3

Nepretržitá tlač

Skenovanie a fax
Optické rozpoznávanie znakov (OCR)

Automatické nastavenie

Fax

Spracovanie médií
Kapacita papiera 3100 – 8500 650 – 6300 650 – 6300 350 – 1850

DSPF (150 hárkov)

RSPF (100 hárkov)

Zošívanie bez sponiek

Ručné zošívanie

Sedlové zošívanie

Konektivita
Bezdrôtová LAN

NFC

Sharp Print Service Plugin

AirPrint

Funkcia Single Sign-On

Microsoft Exchange Server

Gmail

Google Drive

SharePoint Online/OneDrive

Box

Dropbox

Sharp OSA

Bezpečnosť
Modul zabezpečenia dát

Pokročilé riadenie workflow
Tlačový server Fiery®

MX-4071S
MX-3571S
MX-3071S

MX-4061S
MX-3561S
MX-3061S

MX-4051
MX-3551
MX-3051
MX-2651

40, 35, 30 40, 35, 30 40, 35, 30, 26

SRA3 SRA3 SRA3

1200 × 1200 1200 × 1200 600 × 600

650 – 6300 650 – 6300 650 – 6300

Štandardné Nie je k dispozíciiVoliteľné

500 500 500 500 500

5

*2 *2 *2

Farebné MFP

56

300 150 150

1TB

5 5 5 5
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Profesionálne podnikové 
zariadenia

Podnikové zariadenia pre 
pracovné skupiny

Základné podni-
kové zariadenia

MX-M6071S
MX-M5071S

MX-M6051
MX-M5051

BP-30M35
BP-30M31
BP-30M28

Všeobecné
Rýchlosť (str./min.) 60, 50 60, 50 35, 31, 28

Veľkosť papiera (max.) A3W A3W  A3

Pohybový senzor

Pamäť (GB) (max)

Pevný disk (GB)  

Zakladanie dokumentov

Tlač
Rozlíšenie (dpi) 1200 × 1200 600 × 600 600 × 600

Priama tlač z Office

Uvoľnenie tlače

Adobe Embedded Printer Engine

PCL

Adobe PostScript 3

Nepretržitá tlač

Skenovanie a fax
Optické rozpoznávanie znakov (OCR)

Automatické nastavenie

Fax

Spracovanie médií
Kapacita papiera 650 – 6300 650 – 6300 1100 – 2100

DSPF (150 hárkov)

RSPF (100 hárkov)

Zošívanie bez sponiek

Ručné zošívanie

Sedlové zošívanie

Konektivita
Bezdrôtová LAN

NFC

Sharp Print Service Plugin

AirPrint

Funkcia Single Sign-On

Microsoft Exchange Server

Gmail

Google Drive

SharePoint Online/OneDrive

Box

Dropbox

Sharp OSA

Bezpečnosť
Modul zabezpečenia dát

MX-M4071S
MX-M3571S
MX-M3071S

MX-M4051
MX-M3551
MX-M3051
MX-M2651

40, 35, 30 40, 35, 30, 26

A3W A3W

1200 × 1200 600 × 600

650 – 6300 650 – 6300

500 500 500 500 128 (SSD)

4

*2*2 *2

*1*1

5 5 5 5

*1 Pre funkciu primárneho zariadenia vyžaduje voliteľný modul MX-HD16. Štandardne je možné použiť ako sekundárne zariadenie. *2 Niektoré funkcie vyžadujú voliteľ-
ný modul MX-EB20.

Čiernobiele MFP 15



www.sharp.sk

Konštrukcia a technická špecifikácia sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server a Windows 
sú registrovanými obchodnými známkami alebo obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Adobe a PostScript 3 sú registrovanými obchodnými známkami alebo obchodnými známkami 
spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. Google Drive, Gmail a Android sú obchodnými známkami spoločnosti Google LLC. Ochranná známka Google Drive sa používa so súhlasom spoločnosti Google LLC. 
Box je obchodnou známkou, služobnou známkou alebo registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Box, Inc. QR kód je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a ďalších krajinách. 
AirPrint a Mac sú obchodnými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v USA a ďalších krajinách. PCL je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice je produktom 
spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností. Qualcomm je obchodnou známkou spoločnosti Qualcomm Incorporated, registrovanou v USA a ďalších krajinách. DirectOffice je obchodnou známkou 
spoločnosti CSR Imaging US, LP, registrovanou v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami ich príslušných vlastníkov. 
©Sharp Corporation Október 2021. Ref: brožúra zariadení radu A3 (úloha 21505).Všetky ochranné známky potvrdené. E&O.

O spoločnosti Sharp
Sharp Information Systems Europe (SISE), divízia spoločnosti Sharp Electronics Europe, ponúka komplexné portfólio cenami 
ovenčených riešení na riadenie dokumentácie a zobrazovanie, ktoré organizáciám pomáhajú meniť spôsob, akým pracujú 
s informáciami. Špičkové MFP zariadenia a systémy na veľkoobjemovú tlač predstavujú samotné jadro integrovaných aplikácií na 
digitálnu transformáciu.

Proprietárna technológia od spoločnosti Sharp, nazývaná Open Systems Architecture (OSA), premieňa MFP na výkonné informačné 
portály, pričom ich dokonale začleňuje do cloudových a obchodných aplikácií tretích strán.  

Uľahčením prechodu na nové zariadenia, metódy a procesy pomáhajú riadené služby od spoločnosti Sharp vďaka rozšíreným 
digitálnym workflow a vyššiemu podielu spolupráce zlepšovať spôsoby, akými podniky pracujú s informáciami.

Sharp ponúka taktiež paletu zobrazovacích riešení, okrem iného videosteny, digital signage a inovatívne interaktívne dotykové 
obrazovky na pútavé prezentácie.

Našou misiou je vývoj nových produktov, ktoré podporujú vyjadrenie individuality, pričom vytvárajú zážitky obohacujúce život, 
a umožňujú vám byť originálnym.

Qualcomm® DirectOffice™




