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Inteligentnejšia práca pre 
pracovisko budúcnosti.
Flexibilita je na dnešnom hybridnom pracovisku kľúčová. 
Tieto multifunkčné tlačiarne novej generácie vám poskytnú 
inteligentné technológie, ktoré vám umožnia konektivitu 
a produktivitu – bez zbytočnej námahy.
V posledných rokoch došlo k výraznému posunu v spôsobe fungovania podnikov. Práca už nie je viazaná na kanceláriu 
a veľa zamestnancov teraz môže využívať bohaté výhody hybridného spôsobu práce odkiaľkoľvek. Spôsoby pripojenia 
a zdieľania informácií sa stali oveľa flexibilnejšími, vďaka čomu sa bezpečnosť dostala do popredia a došlo taktiež 
k výraznému prínosu pre životné prostredie.

Najnovšia generácia multifunkčných tlačiarní Sharp formátu 
A3 pre pracovisko budúcnosti pomôže vašej firme využiť 
príležitosti, ktoré hybridný svet ponúka. Bezproblémové 
pripojenie umožňuje vzdialeným pracovníkom ľahký prístup 
k podnikovým tlačovým zdrojom – z ľubovoľného miesta 
a ľubovoľného zariadenia. Nové inovatívne funkcie pomáhajú 
zaistiť súlad s predpismi o ochrane dát a neustále aktualizované 
bezpečnostné funkcie zbavujú tímy IT záťaže spojenej 
s ochranou týchto zariadení. Vylepšili sme taktiež ekologické 
parametre týchto multifunkčných tlačiarní, čo uľahčuje plnenie 
záväzkov v oblasti ochrany životného prostredia.

Navrhnuté pre budúcnosť, pripravené na dnešok
Naše multifunkčné tlačiarne A3 pre budúce pracoviská majú 
nielen štýlový a moderný vzhľad, ale kladú dôraz aj na potreby 
používateľov. Vďaka svojim špičkovým špecifikáciám sú 
doslova nabité množstvom funkcií a vlastností, ktoré zvyšujú 
produktivitu na hybridnom pracovisku. Sú zároveň veľmi 
odolné a umožňujú vzdialený monitoring a správu (RMM) bez 
obmedzenia z pohľadu umiestnenia. A aby ste mohli byť úplne 
v pokoji, sú navrhnuté tak, aby boli pripravené na budúcnosť. 
Portál aplikácií Sharp poskytuje aktualizácie softvéru a aplikácie 
na pripojenie ku cloudu, ktoré zaisťujú, že vaše multifunkčné 
tlačiarne budú vždy aktuálne. 
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Jednoducho produktívnejšie tlačové riešenie
Rad multifunkčných tlačiarní Sharp s podporou cloudu 
sa dokonale integruje s infraštruktúrou vašej spoločnosti 
a poskytuje vašim zamestnancom bezpečný prístup 
ku kancelárskym tlačovým funkciám, ktorý zodpovedá 
požiadavkám predpisov – nech už pracujú kdekoľvek.

Fungujú ako bezpečný informačný uzol pre malé a stredné 
podniky (SMB) alebo stredne veľké pracovné skupiny vo veľkých 
organizáciách. Ich množstvo pokročilých inteligentných funkcií 
a výkonných nástrojov na zvýšenie produktivity umožňuje ľahko 
vytvárať, zdieľať a pristupovať k informáciám. 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 ľahko, a to dokonca aj keď ste na cestách 

Tieto multifunkčné tlačiarne ponúkajú aj výnimočne intuitívne 
a ľahké ovládanie. Sklopný dotykový LCD ovládací panel 
s uhlopriečkou 10,1 palca s jednotným používateľským 
rozhraním v ľahkom režime umožňuje pohodlný prístup 
k najčastejšie používaným funkciám. Prípadne si ho môžete 
prispôsobiť presunutím požadovaných ikon z ponuky.

Navyše prináša mimoriadnu mieru flexibility pri prispôsobení 
funkcií tak, aby vyhovovali vášmu spôsobu práce aj rozpočtu. 
Umožňujú vám efektívnejšie riadiť náklady vďaka dokonalému 
prehľadu o využití tlače a udržať si tak kontrolu nad rozpočtom.

* Na základných podnikových modeloch zariadení je uhlopriečka 7 palcov. Na základných čiernobielych podnikových modeloch nie je panel sklopný.



Zachováva vaše bezpečie.
Informace jsou tím nejcennějším, čím firmy disponují. 
Proto je nejpřísnější úroveň ochrany standardem.

Naše multifunkčné tlačiarne formátu A3 podporujú najnovšie 
požiadavky na zabezpečenie siete a zvyšujú latku vďaka 
množstvu špičkových bezpečnostných funkcií, ktoré sú 
navrhnuté tak, aby chránili každé zariadenie – aj dáta, ktoré 
spracúva.

Jednoducho bezpečnejšie
Multifunkčné tlačiarne budúcnosti sú vybavené zabezpečením 
na báze systému BIOS, ktoré v prípade zistenia chýb okamžite 
zabráni spusteniu zariadenia. Z cloudu sa automaticky 
poskytujú aj aktualizácie zabezpečenia, takže kybernetická 
ochrana je stále aktuálna.

Okrem toho sú naše multifunkčné tlačiarne integrované do 
širších bezpečnostných stratégií prostredníctvom systému na 
správu bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM), umožňujú 
vzdialenú kontrolu zásad pre správu hesiel a zahŕňajú podporu 
antimalvéru pomocou produktu BitDefender.*1*2 – vďaka tomu je 
pre tímy IT oveľa ľahšie zaistiť bezpečnosť dát, zariadení a sietí.

Proaktívna kontrola prístupu
Na ochranu pred akýmkoľvek neoprávneným použitím zahŕňajú 
naše najnovšie multifunkčné tlačiarne predinštalované koreňové 
certifikáty. Taktiež 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 zariadenia*2 pred 
akýmikoľvek podozrivými pokusmi o prístup zo siete.

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

Protected:
anti-malware monitoring 

Confidential:
serverless secure 

print release

Auditor:
full audit trail logging

*1 Voliteľne. *2 Nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach. Podrobnosti sú uvedené v technickej špecifikácii konkrétnych modelov. 

Kontrola: 
tvorba kompletného 

preverovacieho 
záznamu

Nekompromisné: 
overovanie CA certifikátom

Proaktívne: 
zabezpečenie 

pomocou zoznamu 
dôveryhodných 

aplikácií

Šifrované: 
AES šifrovanie 

všetkých úložísk

Dôvernosť: 
zabezpečené 

Uvoľnenie tlače bez 
použitia servera

Vždy na pozore: 
zabezpečený 

firmvér 
s automatickou 

obnovou

Zamykanie: 
všetci používatelia 

sa musia 
autentifikovať

Dodržiavanie požiadaviek: 
vyžaduje dodržiavanie zásad 

bezpečnosti

Chránené: 
anti-malware monitoring
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Zachováva vaše bezpečie.

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.

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.

Súlad s právnymi predpismi
Naše multifunkčné tlačiarne umožňujú efektívnejšiu kontrolu 
nad prístupom zamestnancov a používaním zariadení 
a pomáhajú vám zaistiť súlad s najnovšími predpismi o správe 
dát, ako je všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov 
(GDPR).

Nepretržitá produktivita
Multifunkčné tlačiarne pre pracovisko budúcnosti sú veľmi 
odolné, v prípade zlyhania s kompletným prepojením na 
záložný server, a sú pripravené na budúcnosť vďaka vzdialeným 
aktualizáciám firmvéru, ktoré zaisťujú kompatibilitu všetkého 
softvéru s najnovšími verziami.

Používatelia sa môžu preukázať pomocou identifikačnej 
karty.  
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Bezproblémová konektivita
Schopnosť pracovať flexibilne, a doslova kedykoľvek 
a kdekoľvek, je kľúčom k maximálnemu využitiu 
každého pracovného dňa.
V prípade multifunkčných tlačiarní Sharp nemusíte 
strácať čas zoznamovaním sa so zložitými technológiami. 
Ich inteligentná konektivita znamená, že môžete rýchlo 
a bezpečne vytvárať, zaznamenávať a zdieľať informácie, 
nech už pracujete odkiaľkoľvek.

Jednoduchý spôsob prihlasovania
Naše multifunkčné tlačiarne pre pracovisko budúcnosti 
sú prvými, ktoré sú vybavené natívnym konektorom 
Microsoft® Teams*1. Ten umožňuje lepšiu spoluprácu 
a efektivitu workflow, pretože vaši zamestnanci môžu 
ľahko tlačiť a skenovať dokumenty do svojich kanálov 
a priečinkov Teams. Funkcia jednotného prihlasovania 
(SSO) poskytuje zároveň inteligentnejší spôsob prístupu 
k verejným cloudovým službám – bez ďalšieho softvéru 
alebo nutnosti pamätať si ďalšie mená používateľa 
a heslá. To znamená, že môžete bezpečne pristupovať, 
zdieľať, skenovať, tlačiť a ukladať informácie v cloude*1 
pomocou služieb Microsoft® Teams, Google Drive™, 
OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box 
a Dropbox pomocou jediného prihlásenia z ovládacieho 
panela. K dispozícii je taktiež integrovaný Gmail konektor 
pre skenovanie do e-mailu a Exchange Online (MS 365 
email).

Vyrobené pre mobilitu
Pomocou našich multifunkčných tlačiarní môžete ľahko 
prispôsobiť svoje tlačové možnosti novým požiadavkám 
hybridnej práce.

Aplikácia SynappxTM Go umožňuje bezkontaktnú a vzdialenú 
tlač zo smartfónov a mobilných zariadení. Môžete ju použiť 
na rýchle vyhľadávanie súborov v obľúbených cloudových 
úložiskách a potom jednoducho priložiť zariadenie na značku 
NFC multifunkčnej tlačiarne a súbory zdieľať alebo vytlačiť*1. 
Dokumenty môžete zároveň skenovať do často používaných 
umiestnení, na svoju e-mailovú adresu, skupine osôb alebo do 
vybraných služieb cloudového úložiska.

Poskytuje rýchly, bezpečný a bezproblémový spôsob tlače, 
pretože nie je nutné učiť sa používať rôzne multifunkčné 
tlačiarne alebo sa riadiť zložitými prihlasovacími postupmi, 
a ponúka skutočné výhody v oblasti produktivity pre tých, ktorí 
sú zvyknutí robiť všetko na svojom telefóne.

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.

Do multifunkčnej tlačiarne sa môžete za niekoľko sekúnd 
prihlásiť jednoduchým pridržaním svojho mobilného 
zariadenia pri NFC čítačke kariet*1*2 alebo naskenovaním QR 
kódu*3 tlačiarne. V každom prípade sa už tieto inteligentné 
multifunkčné tlačiarne postarajú o všetko potrebné. Následne 
môžete cez bezdrôtovú sieť pomocou rozhraní Sharpdesk 
Mobile, Apple AirPrint® alebo akéhokoľvek zariadenia Android 
s pluginom Sharp Print Service tlačiť z mobilov či tabletov a aj 
do nich skenovať.

*1 Nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach, podrobnosti sú uvedené v technickej špecifikácii konkrétnych modelov. *2 Iba pre zariadenia so systémom Android.  *3 Pre zariadenia so systémom iOS 
a Android.
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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.

S voliteľným tlačovým serverom EFI™ Fiery®*1 môžete presne 
a rýchlo tlačiť veľké a/alebo komplexné dokumenty Microsoft® 
Office a súbory so zvýšenými nárokmi na vernosť farieb; zvýšite 
tak spracúvaný objem a produktivitu a zároveň dosiahnete 
bezkonkurenčnú kvalitu výtlačkov a farieb.

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

Tlačte tam, kde si želáte
Obávate sa, že ponecháte dôležité alebo citlivé dokumenty 
bez dozoru? Nie s funkciou uvoľnenia tlače. Tá umožňuje 
kedykoľvek bezpečne vyzdvihnúť dokumenty na ktorejkoľvek 
z až 100 multifunkčných tlačiarní. Úlohu jednoducho odošlete 
do tlače a následne, kedykoľvek ste pripravení, skrátka prídete 
k najpríhodnejšej multifunkčnej tlačiarni, prihlásite sa, vytlačíte 
a zoberiete si svoje dokumenty*1.

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 PDF a upraviteľných súborov 
Microsoft® Office. Funkcia automatického nastavenia samočinne 
optimalizuje rozlíšenie, veľkosť strany a jej orientáciu. Na 
vybraných modeloch navyše ponúka duplexný jednoprechodový 
podávač (DSPF) detekciu chybného zavedenia papiera, ktoré 
preruší činnosť stroja v prípade zavedenia zdeformovaného 
papiera alebo podania niekoľkých hárkov naraz. 
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Efektívne úložisko
Zabudovaný vysokokapacitný pevný disk a systém zakladania 
dokumentov*1 umožňujú rýchlu a bezproblémovú tlač 
a skenovanie do vysokorýchlostného SSD úložiska*1.

Konzistentná kvalita
Pomocou jazyka Adobe PostScript 3™*1 je zaistená presná 
reprodukcia textu a grafiky, snímač hustoty obrazu udržuje 
konzistentnú kvalitu obrazu. Naše farebné multifunkčné 
tlačiarne*2 používajú taktiež technológiu PANTONE®, ktorá 
zaisťuje presnosť farieb. Voliteľný modul tlačového servera 
Fiery*1 je kalibrovaný s cieľom zaistiť čo najlepšiu zhodu so 
všetkými farebnými knižnicami PANTONE.

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 dopĺňať 
toner bez prerušenia kopírovacích/tlačových úloh, čo udržuje 
vysokú produktivitu a skracuje čas odstávky.

Ešte viac flexibility
Dodajte svojim dokumentom skutočne profesionálny vzhľad 
s celým radom možností dokončovacích úprav*2, okrem iného 
dierovania, skladania*1, sedlového zošívania alebo zošívania 
sponkami aj oddeľovania tlačových úloh. Vďaka použitiu 
rozširujúcich zásobníkov papiera je zariadenie schopné splniť 
požiadavky tých najnáročnejších kancelárií.

Jednoduchá správa
Skontrolujte stav MFP iba rýchlym pohľadom na ukazovatele 
komunikačnej lišty*3. A so softvérom Job Accounting II od 
spoločnosti Sharp môžete mať úplnú kontrolu nad používaním 
multifunkčných tlačiarní vo svojej organizácii: kto používal ktoré 
zariadenie, čo robil a na aký účel.

*1 Nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach. Podrobnosti sú uvedené v technickej špecifikácii konkrétnych modelov.  *2 S výnimkou BP-30C25. *3 Stavové LED na základných podnikových modeloch.

Trvale vysoká kvalita pre každú tlačovú úlohu.

Ľahko vytvárajte profesionálne spracované dokumenty.
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Dobré pre obchod, 
dobré pre planétu.
Ochrana životného prostredia je dnes pre mnohé podniky 
kľúčovým hľadiskom, ktoré prináša významné obchodné 
výhody.

Inovatívne technológie v našich multifunkčných tlačiarňach 
pre pracovisko budúcnosti pomáhajú posilniť vaše ekologické 
úsilie tým, že poskytujú vynikajúcu výkonnosť v celej škále 
ekologických ohľadov. Spĺňajú – a často aj prekračujú – 
požiadavky národných predpisov o úspore energie a spĺňajú 
taktiež požiadavky týkajúce sa používania plastov, odpadových 
produktov a spotreby energie.

Oveľa menej energie
Všetky zariadenia z nášho radu multifunkčných tlačiarní spĺňajú 
najnovšie normy Energy Star 3.0 a Blue Angel. Ekologické 
nastavenia zariadenia optimalizujú procesy, ktoré minimalizujú 
spotrebu energie a šetria prevádzkové náklady, a zároveň 
zaisťujú nízku spotrebu energie v pohotovostnom režime.

Okrem rýchleho zahriatia na prevádzkovú teplotu automaticky 
konfigurovateľné nastavenia spotreby energie zaisťujú, že 
sa multifunkčná tlačiareň zapína 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 vybrať ekologicky najšetrnejšie 
nastavenie – ako je EcoScan, ktorý zamedzuje spúšťaniu 
zbytočných funkcií na pozadí.

Cyklus výhod
Pri výrobe našich multifunkčných zariadení sme uplatnili zásady 
cirkulárneho hospodárstva, ktorých cieľom bola minimalizácia 
uhlíkovej stopy zariadení a maximálna recyklovateľnosť súčastí. 
Medzi kroky, ktoré sme podnikli, patrí eliminácia škodlivých 
materiálov v prevádzkových procesoch a zlepšenie nakladania 
s odpadmi. Predĺžili sme zároveň životnosť kľúčových súčastí, 
aby sme zaistili dlhšiu životnosť celého výrobku a znížili počet 
servisných zásahov. To v spojení s využitím inovatívnych 
možností vzdialenej správy ešte viac významne znižuje emisie 
uhlíka súvisiace s údržbou vykonávanou na mieste. 
 
Menej hluku, viac produktivity 
Celkovým účinkom ekologických opatrení, ktoré sú súčasťou 
nášho radu multifunkčných tlačiarní pre pracovisko budúcnosti, 
je zaistiť tichšie pracovné prostredie. To znamená, že vaši 
zamestnanci sa budú menej rozptyľovať, nebudú sa na 
pracovisku cítiť nepríjemne a budú sa môcť lepšie sústrediť na 
svoju prácu.

Extra úspory
Vybrané multifunkčné tlačiarne umožňujú bezsponkové 
zošívanie, ktoré šetrí peniaze za sponky a umožňuje ľahšiu 
recykláciu. Tonerová kazeta sa navyše automaticky uvoľní*1 
až po úplnom vyčerpaní tonera, čím šetrí toner, minimalizuje 
množstvo odpadu a podporuje plnenie cieľov v oblasti ochrany 
životného prostredia.

*1 Iba farebné modely. 
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Farebné multifunkčné tlačiarne

Čiernobiele multifunkčné tlačiarne

Transformujeme spôsob vašej práce.
Naša ponuka farebných aj čiernobielych multifunkčných 
tlačiarní 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, ľahkú obsluhu a vyhovuje podmienkam 
v podstate akéhokoľvek podniku alebo požadovanému rozpočtu:

Enterprise: Vsokovýkonné MFP s rýchlosťou tlače 70 – 90 str./min. pre náročné prostredia s dynamickými 
požiadavkami.

Profesionálne podnikové 
zariadenia:

Spoľahlivé, funkciami nabité, sieťové MFP s rýchlosťou tlače 50 – 65 str./min, ktoré ponúkajú 
jednoduché použitie a prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Podnikové zariadenia pre 
pracovné skupiny:

Škálovateľné MFP s rýchlosťou tlače 26 – 45 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 
podnikové zariadenia

Podnikové zariadenia 
pre pracovné skupiny

Základné podnikové 
zariadenia

BP-70M90/BP-70M75 BP-70M65/BP-70M55 BP-70M45/BP-70M36 
BP-70M31

BP-30M35/BP-30M31

Enterprise Profesionálne 
podnikové zariadenia

Podnikové zariadenia 
pre pracovné skupiny

Základné podnikové 
zariadenia

MX-8081/MX-7081 BP-70C65/BP-70C55 BP-70C45/BP-70C36 
BP-70C31

BP-30C25

BP-60C45/BP-60C36 
BP-60C31

BP-50C45/BP-50C36
BP-50C31/BP-50C26

BP-55C26

BP-50C65/BP-50C55

BP-30M28

BP-50M45/BP-50M36
BP-50M31/BP-50M26

BP-50M65/BP-50M55



MX-8081/MX-7081

BP-70M90/BP-70M75                                                                  

90/75 1200 × 1200 6700  
hárkov

5 GB

300  
hárkov

280 obr./
min.

Konektor pre 
MS Teams

WLANDisplej 256 GB

Farebná 
tlač Čiernobielo

Počet strán 
za minútu

Veľkosť 
dotykového 
LCD displeja

Kapacita SSD 
disku

Rýchlosť skeno-
vania (max. počet 
snímok za minútu)

Reverzný jed-
noprechodový 

podávač

Kapacita 
papiera (max. 
počet hárkov)

Pripravené 
na Teams 
Connector

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 bezdrôto-

vej LAN

tlač kopírovanie skenovanie fax

RSPF DSPF

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

Enterprise

SSD

80/70 1200 × 1200 8500  
hárkov

6 GB

300 
hárkov

240 obr./
min.

WLANDisplej 1 TB

SSD

12



Apple AirPrint®

Tlačový server Fiery®
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Profesionálne podnikové zariadenia 

BP-50C65/BP-50C55

BP-70C65/BP-70C55

BP-70M65/BP-70M55

BP-50M65/BP-50M55

65/55

65/55

65/55

65/55

1200 × 1200

1200 × 1200

1200 × 1200

600 × 600

6300  
hárkov

6300  
hárkov

6300  
hárkov

6300  
hárkov

5 GB

5 GB

5 GB

5 GB

100 
hárkov

300 
hárkov

300 
hárkov

100 
hárkov

80 obr./
min.

280 obr./
min.

280 obr./
min.

80 obr./
min.

WLAN Konektor pre 
MS Teams

Konektor pre 
MS Teams

Konektor pre 
MS Teams

Konektor pre 
MS Teams

WLAN

WLAN

WLAN

Displej

Displej

Displej

Displej

128 GB

256 GB

256 GB

128 GB

SSD

SSD

SSD

SSD



SSD
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Podnikové zariadenia pre pracovné skupiny

BP-60C45/BP-60C36/BP-60C31

BP-70M45/BP-70M36/BP-70M31
BP-70C45/BP-70C36/BP-70C31

BP-50C45/BP-50C36/BP-50C31/BP-50C26

45/36/31

45/36/31

45/36/31/26

1200 × 1200

1200 × 1200

1200 × 1200

6300  
hárkov

6300  
hárkov

6300  
hárkov

5 GB

5 GB

5 GB

100 
hárkov

300 
hárkov

100 
hárkov

80 obr./
min.

280 obr./
min.

80 obr./
min.

WLAN

WLAN

WLAN

Displej

Displej

Displej

256 GB

256 GB

128 GB

SSD

SSD

Konektor pre 
MS Teams

Konektor pre 
MS Teams

Konektor pre 
MS Teams

BP-50M45/BP-50M36/BP-50M31/BP-50M26

45/36/31/26 600 × 600 6300  
hárkov

5 GB

100 
hárkov

80 obr./
min.

WLANDisplej 128 GB

SSD

Konektor pre 
MS Teams
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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

BP-55C26

26 1200 × 1200 6300  
hárkov

5 GB

300 
hárkov

240 obr./
min.

WLANDisplej 128 GB

SSD

Konektor pre 
MS Teams

Podnikové zariadenia pre pracovné skupiny 
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MX-8081
MX-7081

BP-70C65
BP-70C55

BP-50C65
BP-50C55 BP-30C25

Všeobecné
Rýchlosť (str./min.) 80, 70 65, 55 65, 55 25

Veľkosť papiera (max.) SRA3 SRA3 SRA3 A3W

Pohybový senzor

Ovládací panel 10,1“ 10,1“ 10,1“ 7,0“

Pamäť (GB) (max)

Úložisko (GB)   

Zakladanie dokumentov

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

Priama tlač z Office

PCL

Adobe PostScript 3

Nepretržitá tlač

Skenovanie
Optické rozpoznávanie znakov (OCR)

Automatické nastavenie   

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

Podávač papiera 300 DSPF 300 DSPF 100 RSPF 100 RSPF

Ručné a bezsponkové zošívanie

Skladanie a sedlové zošívanie

Konektivita
Bezdrôtová LAN

NFC

Bluetooth

Sharp Print Service Plugin

AirPrint

Synappx Ready

Microsoft Exchange Server

Gmail

Microsoft Teams

Google Drive

SharePoint Online/OneDrive

Box

Dropbox

Sharp OSA

Pokročilé riadenie workflow
Tlačový server Fiery®             

Enterprise Profesionálne 
podnikové zariadenia

Podnikové zariadenia 
pre pracovné skupiny

Základné 
podnikové 
zariadenia

BP-70C45
BP-70C36
BP-70C31

BP-60C45
BP-60C36
BP-60C31

BP-50C45
BP-50C36
BP-50C31
BP-50C26
BP-55C26

45, 36, 31 45, 36, 31 45, 36, 31, 26, 26

SRA3 SRA3 SRA3

10,1“ 10,1“ 10,1“

1200 × 1200 1200 × 1200 1200 × 1200

 

650 – 6300 650 – 6300 650 – 6300

300 DSPF 100 RSPF 100 RSPF/ 
 300 DSPF

Štandardné Nie je k dispozíciiVoliteľné

256 SSD 128 SSD 256 SSD 256 SSD 128 SSD 128 SSD

5

Farebné multifunkčné tlačiarne

56

1 TB HDD

5 5 5 5

16

*1

*2

*1 *1
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Enterprise Profesionálne 
podnikové zariadenia

Podnikové zariadenia 
pre pracovné skupiny

Základné 
podnikové 
zariadenia

BP-70M90
BP-70M75

BP-70M65
BP-70M55

BP-50M65
BP-50M55

BP-70M45
BP-70M36
BP-70M31

BP-50M45
BP-50M36
BP-50M31
BP-50M26

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

Všeobecné
Rýchlosť (str./min.) 90, 75 65, 55 65, 55 45, 36, 31 45, 36, 31, 26 35, 31, 28

Veľkosť papiera (max.) A3W A3W A3W A3W A3W A3

Pohybový senzor

Ovládací panel 10,1“ 10,1“ 10,1“ 10,1“ 10,1“ 7,0“

Pamäť (GB) (max)

Úložisko (GB)   

Zakladanie dokumentov

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

Priama tlač z Office

PCL

Adobe PostScript 3

Nepretržitá tlač

Skenovanie
Optické rozpoznávanie znakov (OCR)

Automatické nastavenie   

Spracovanie médií
Kapacita papiera 3200 – 6700 650 – 6300 650 – 6300 650 – 6300 650 – 6300 1100 – 2100

Podávač papiera 300 DSPF 300 DSPF 100 RSPF 300 DSPF 100 RSPF 100 RSPF

Ručné a bezsponkové zošívanie

Skladanie a sedlové zošívanie

Konektivita
Bezdrôtová LAN

NFC

Bluetooth

Sharp Print Service Plugin

AirPrint

Synappx Ready

Microsoft Exchange Server  

Gmail

Microsoft Teams

Google Drive

SharePoint Online/OneDrive

Box

Dropbox

Sharp OSA

45 5 5 5 5

*1 Niektoré funkcie vyžadujú voliteľný modul MX-EB20. *2 BP-55C26.

Čiernobiele multifunkčné tlačiarne

17

256 SSD256 SSD 128 SSD 256 SSD 128 SSD 128 SSD

*1 *1 *1
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MX-8081 
MX-7081

BP-70C65 
BP-70C55

BP-50C65 
BP-50C55

BP-70C45 
BP-70C36 
BP-70C31

BP-60C45 
BP-60C36 
BP-60C31

BP-50C45 
BP-50C36 
BP-50C31 
BP-50C26 
BP-55C26 BP-30C25

Overenie BIOS-u pri spustení

Prevencia útoku na firmvér 
a automatické liečenie

Správa dôveryhodných 
aplikácií

Detekcia vírusov a antimalvér

Správa zariadení pomocou 
skupinových zásad AD

Šifrovanie dát 
(AES 256bit)

Predinštalované koreňové 
certifikáty

Vzdialené aktualizácia 
firmvéru

Trusted Platform  
Module (TPM)

Systém na správu 
bezpečnostných informácií 
a udalostí (SIEM)

Modul zabezpečenia dát 
(DSK)

Certifikácia HCD PP v1.0*1

Zabezpečené Uvoľnenie tlače  
(max. počet zariadení)

Single Sign-On (SSO)

Správa zabezpečenia

Smart Security Service*2

Monitoring zabezpečenia 
zariadení pomocou SRDM

Služba kompletného  
zabezpečenia tlače *2

Uzamykateľné zásobníky 
papiera

Referenčná tabuľka zabezpečenia farebných multifunkčných tlačiarní

Štandardné Nie je k dispozícii K dispozícii k neskoršiemu dátumuVoliteľné

*1 *1

Enterprise Profesionálne 
podnikové zariadenia

Podnikové zariadenia 
pre pracovné skupiny

Základné 
podnikové 
zariadenia

Zabezpečenie zariadenia 
a ochrana dát

6 100 100 100 100 100 6
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BP-70M90
BP-70M75

BP-70M65
BP-70M55

BP-50M65
BP-50M55

BP-70M45
BP-70M36
BP-70M31

BP-50M45
BP-50M36
BP-50M31
BP-50M26

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

Overenie BIOS-u pri spustení

Prevencia útoku na firmvér 
a automatické liečenie

Správa dôveryhodných 
aplikácií

Detekcia vírusov a antimalvér

Správa zariadení pomocou 
skupinových zásad AD

Šifrovanie dát 
(AES 256bit)

Predinštalované koreňové 
certifikáty

Vzdialené aktualizácia 
firmvéru

Trusted Platform  
Module (TPM)

Systém na správu 
bezpečnostných informácií 
a udalostí (SIEM)

Modul zabezpečenia dát 
(DSK)

Certifikácia HCD PP v1.0*1

Zabezpečené Uvoľnenie tlače  
(max. počet zariadení)

Single Sign-On (SSO)

Správa zabezpečenia

Smart Security Service*2

Monitoring zabezpečenia 
zariadení pomocou SRDM

Služba kompletného  
zabezpečenia tlače *2

Uzamykateľné zásobníky 
papiera

Referenčná tabuľka zabezpečenia čiernobielych multifunkčných tlačiarní

*1

*1 Vyžaduje voliteľný balík Data Security Kit.  *2 Bližšie podrobnosti vám ochotne oznámi zástupca spoločnosti Sharp.

Enterprise Profesionálne 
podnikové zariadenia

Podnikové zariadenia 
pre pracovné skupiny

Základné 
podnikové 
zariadenia

Zabezpečenie zariadenia 
a ochrana dát

100100 100 100 100 6
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Konštrukcia a technická špecifikácia sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Všetky informácie boli v okamihu tlače korektné. Microsoft, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server a Windows 
sú buď
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, Android a Google Cloud Print 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, júl 2022. Ref: 3. Brožúra pre rad A3 (Úloha 21751). Všetky ochranné známky potvrdené. E&O.

O spoločnosti Sharp
Spoločnosť Sharp Europe umožňuje malým aj veľkým podnikom a organizáciám v celej Európe zvýšiť výkonnosť a prispôsobiť ich 
pracoviská pre budúcnosť prostredníctvom radu produktov a služieb podnikových technológií.

Služby a produkty Sharp siahajú od tlačiarní a plochých obrazoviek s pokročilou technológiou cez platformy pre spoluprácu 
realizované v partnerstve s ďalšími poprednými značkami až po kompletné IT služby pre malé firmy aj veľké podniky a organizácie.

Ako výrobca a poskytovateľ služieb má spoločnosť Sharp jedinečnú pozíciu pre poskytovanie dôveryhodného poradenstva a uistenie 
zákazníkov o tom, ako hladko môžu technológie spolupracovať.

Qualcomm® DirectOffice™


