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MX-8090N / MX-7090N
Systemy serii Pro do kolorowego druku produkcyjnego



Produktywność działu reprograficznego. 

Drukowanie nie powinno być trudne. Dzięki prędkości drukowania 
80 stron na minutę w modelu MX-8090N oraz 70 w modelu 
MX-7090N rzeczywiście nie jest. Teraz możesz przygotowywać 
obszerne dokumenty w profesjonalnej jakości, szybko 
i w dowolnym momencie, korzystając z przeróżnych nośników. 
Ponadto urządzenia oferują także „prosty” tryb obsługi, który 
przydaje się do szybkiego wykonywania typowych zadań.

Wiodąca w swojej kategorii technologia wydruku
Obsługa róźnorodnych nośników, duża pojemność podajników 
oraz wyjątkowa możliwość drukowania od krawędzi do 
krawędzi, pomaga operatorom szybko tworzyć wysokiej jakości, 
w pełni zadrukowane broszury na miejscu, w siedzibie firmy. 

Dodatkowo, jeśli korzystasz z wbudowanego kontrolera EFI 
Fiery, możesz go obsługiwać bezpośrednio z największego jak 
do tej pory, zintegrowanego ekranu dotykowego. Dzięki temu nie 
musisz poświęcać przestrzeni biurowej na dodatkowy komputer, 

serwer zewnętrzny czy specjalne meble.  

Idąc za twoim wyborem, móżemy ci również dostarczyć 
zewnętrzny kontroler Fiery, co pozwoli w pełni wykorzystać 
potencjał EFI w zakresie zarządzania kolorami oraz automatyzacji 
przepływu zadań. 

Niezależnie od tego, na które rozwiązanie się zdecydujesz, 
wydajność i wszechstronność naszych maszyn sprawi, że 
przygotujesz profesjonalne dokumenty z wykorzystaniem 
szybkiego przepływu zadań, oraz zapewni ci dokładną kontrolę 
kolorów na wszystkich urządzeniach.

Wyjątkowo wysoka wydajność. Profesjonalne funkcje. 
Światowej klasy jakość obrazu. Po tym poznasz urządzenia 
Sharp. 
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Modułowa konstrukcja
Wszystko jest w zasięgu twojej ręki. Imponujący wachlarz 
obsługiwanych rodzajów papieru oraz opcji wykańczania 
dokumentów pozwalają na wykonanie bardzo zróżnicowanych 
zadań. Wydajna technologia przetwarzania, ściśle zintegrowana 
rozwiązaniami Adobe i Fiery SmartRIP, pozwala ukończyć 
zadania szybciej i z większą dokładnością.

Poza tym modułowa konstrukcja daje możliwość łatwej 
rozbudowy wybranej konfiguracji początkowej, jeśli 
w przyszłości zajdzie taka potrzeba.

Można wówczas na przykład rozszerzyć pojemność podajników 
na papier do 13500 arkuszy. Pozwala to nie tylko na dłuższe 
okresy nieprzerwanego drukowania, które maksymalizują 
produktywność, ale również na wykorzystanie różnych rodzajów 
papieru, co umożliwia wykonywanie każdego zadania od razu po 
jego zleceniu.

Bez względu na to, czy praca ma być wyknonana na papierze 
cienkim, czy grubym, powlekanym, czy niepowlekanym, 
gładkim, czy tekturowanym - systey do kolorowego druku 
produkcyjnego Sharp spełnią każde twoje wymaganie dotyczące 
produkcji dokumentów. Możliwości te są wspierane przez liczne 
opcje, wpływające na wydajna pracę, takie jak podajniki papieru, 
opcje wykańczania czy moduł korekcji prowadzenia papieru.
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Niesamowite kolory. 
Bezwysiłkowa obsługa.
Gdy liczy się każdy termin, pilnujemy, żebyś zawsze sprostał 
wyzwaniu.

Rozumiemy, jaką presję wywierają terminy realizacji zleceń. 
Dlatego modele MX-8090N i MX-7090N opracowaliśmy tak, by 
były w stanie wykonać jak najszerszą gamę zadań wydruku w jak 
najbardziej różnorodnych środowiskach. Potem dodaliśmy ekran 
dotykowy o przekątnej 15,4 cala, który obsługuje wielopunktowy 
dotyk i pozwala na intuicyjne sterowanie wbudowanym lub 
zewnętrznym serwerem Fiery za pomocą przeciągania palca.

Którykolwiek model wybierzesz, możesz być pewny, że systemy 
do kolorowego druku produkcyjnego oferują taką wydajność, 
wszechstronność i łatwość użytkowania, której potrzebujesz, by 
zrealizować najbardziej wymagające zlecenia.

Łatwo osiągalna produktywność
Zintegrowany kontroler ułatwia zarządzanie kolorami oraz 
programowanie zadań wydruku dzięki łatwym w obsłudze 
narzędziom regulacji kolorów, które nie narażają jakości 
dokumentów.

Wykwalifikowani operatorzy docenią zaawansowane 
funkcje, takie jak automatyczne spasowanie, standardowe 
i spersonalizowane profile ICC oraz konwersja kolorów RGB na 
CMYK. Jednak nawet okazjonalni użytkownicy przekonają się, 
jak łatwo dostosować balans kolorów RGB, jasność, kontrast 
i nasycenie.

Ponieważ kontrolery Fiery są w stanie buforować, tworzyć 
obraz i drukować jednocześnie, system drukujący może działać 
z najwyższą prędkością niezależnie od wybranej konfiguracji. 
Zobaczysz, że produktywność twojego działu reprograficznego 
wzrośnie, a zadania będą wykonywane szybciej niż kiedykolwiek.
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Dokładnie odwzorowane, stałe kolory
Wszystkie serwery Fiery są skalibrowane zgodnie z PANTONE® , 
by zapewnić najlepszy dobór dla wszystkich bibliotek kolorów 
PANTONE. Narzędzia zarządzania kolorami Fiery do dobierania, 
profilowania, przesyłania i oceny plików oraz rozwiązywania 
problemów gwarantują największą stałość i dokładność 
kolorów. 

Wiodąca na rynku technologia 
Narzędzie Fiery Command WorkStation®, zdobywca wielu 
nagród, ułatwia lokalnym i zdalnym użytkownikom Mac oraz 
PC obsługę serwerów Fiery, zarządzanie kolorami, przesyłanie 
zadań, przeglądanie ich przed wydrukiem i wiele innych. 

Serwery Fiery oferują bogaty wybór oprogramowania do 
zarządzania obiegiem prac i kolorami, które niezbędne są w 
profesjonalnych środowiskach druku. Zapewnia to całkowitą 
kontrolę nad każdym etapem produkcji dokumentów.

Wygodny druk personalizowany
Oprogramowanie Fiery jest również doskonałe do tworzenia 
spersonalizowanych dokumentów za pomocą funkcji 
VDP (drukowanie danych zmiennych). To rozwiązanie jest 
kompatybilne ze wszystkimi protokołami, językami i aplikacjami 
VDP oraz pozwala tworzyć statyczne i zmienne elementy za 
pomocą wybranego narzędzia. 

Za pomocą katalogu kolorów oraz oprogramowania Fiery Colour Profiler* Suite można sprawdzić, czy moduł drukujący jest zgodny z normami branżowymi, 
takimi jak profil ISO Coated Fogra. 

*By skorzystać z trzyrzędowego katalogu, musisz użyć zestawu Colour Profiler Suite v4.6 lub 
nowszego.

MX-PE13 - zewnętrzny serwer Fiery. MX-PE14 - wewnętrzny serwer Fiery.

Twórz szybkie, wydajne obiegi 
zadań za pomocą Fiery Command 
WorkStation®
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Pełna produktywność. 
Zaprojektowane od podstaw z myślą o wydajności, 
niezawodności i łatwości użytkowania.

Maksymalny czas ciągłej pracy
Nikt nie lubi przestojów. Dlatego modele MX-8090N i MX-7090N 
oferują pełną produktywność.

Zaawansowany podciśnieniowy system podawania papieru 
zapewnia bezproblemowe drukowanie. Dwustronne skanowanie 
jednoprzebiegowe jest niezwykle szybkie - pozwala zeskanować 
200 oryginałów na minutę. Duża pojemność podajników 
z możliwością rozbudowy pozwala wykonywać nawet zadania 
o wyjątkowo wysokim nakładzie z komfortem uzupełniania 
papieru i tonera w dowolnym momencie bez przerywania 
wydruku.

Wraz z upływem czasu możesz budować kolekcję 
spersonalizowanych dokumentów, zadań i profili nośników, 
które można ładować, by powtarzające się zadania wykonać 
jeszcze szybciej. 

Dzięki tym wszystkim funkcjom zyskujesz pełną produktywność 
i profesjonalne wydruki, a jednocześnie najlepszy możliwy zwrot 
z inwestycji.

Zaawansowana technologia w prostej formie
Co możesz wydrukować? Praktycznie wszystko. A chociaż 
modele MX-8090N i MX-7090N mają niezwykle dużo funkcji, 
są zaskakująco łatwe w obsłudze dzięki wielu „prostym” 
ustawieniom, które wspierają wykonywanie codziennych zadań.

Zaawansowana architektura systemu i szybki procesor 
pozwalają drukować duże, złożone dokumenty szybko 
oraz z wyjątkową dokładnością kolorów. Zaawansowane 
zastosowania graficzne wspiera oryginalny sterownik Adobe PS3.

Przygotowywanie 20-arkuszowych broszur z opcjonalnym 
przycinaniem, zszywanie i dziurkowanie, wstawianie przekładek 
oraz różne warianty składania można wykonać za pomocą 
łatwych i prostych operacji. Dzięki wiodącemu w branży 
urządzeniu GBC SmartPunch oraz profesjonalnemu modułowi 
Plockmatic do przygotowywania broszur sprostasz każdemu 
wyzwaniu.
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Solidne zabezpieczenia
Bezpieczeństwo danych to wyzwanie dla wszystkich. Nowe, 
surowe przepisy, takie jak rozporządzenie RODO, nakładają 
wymagające obowiązki na każdego, kto zbiera, przechowuje 
i przetwarza dane osobowe obywateli UE. Dlatego każdy 
element twojej sieci musi być zgodny z procedurami ochrony 
danych. Również urządzenia drukujące.

Modele MX-8090N i MX-7090N są wyposażone w wiele poziomów 
wydajnych, lecz nierzucających się w oczy zabezpieczeń. 
Zaawansowane szyfrowanie, filtrowanie protokołów sieciowych, 
kontrola dokumentów, rejestr aktywności, ochrona silnym 
hasłem i funkcje bezpiecznego wymazywania danych wspólnie 
chronią poufne informacje i własność intelektualną podczas 
kopiowania, skanowania i drukowania.

Zminimalizowany wpływ na środowisko 
Tak jak wszystkie systemy drukujące Sharp, modele MX-8090N 
i MX-7090N zostały zaprojektowane tak, by były tak przyjazne 
środowisku, jak to tylko możliwe.

Systemy do druku produkcyjnego serii Pro wykorzystują 
zaawansowaną technologię ultracienkiej warstwy tonera, która 
pozwala na jego mniejsze zużycie, efektywniejsze wykorzystanie 
oraz rzadsze wymiany. 

Nasze materiały eksploatacyjne są pakowane we w pełni 
przetwrzalne opakowania, a ich wysoka wydajność zmniejsza 
ilość czynności konserwacyjnych i przestojów. Diody LED użyte 
w skanerze, wybór trybów energooszczędnych oraz zespół 
utrwalania, który może automatycznie się wyłączyć, pomagają 
zrównoważyć produktywność i oszczędność.
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Dokonaj dobrego wyboru.
Niezależnie od tego, czy prowadzisz usługową drukarnię, 
czy posiadasz wewnętrzny firmowy dział
reprograficzny, znajdzie się dla ciebie odpowiednie 
rozwiązanie.

Podstawowe, kompleksowe rozwiązanie

Elastyczność i wszechstronność

Godziny nieprzerwanego drukowania

Jeśli potrzebujesz wydajnego systemu do druku produkcyjnego, wybierz model MX-8090N lub MX-7090N z wbudowanym kontrolerem 
Fiery. Do zarządzania kolorami i obiegiem zadań na najwyższym poziomie użyj natomiast zewnętrznego kontrolera Fiery.
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Urządzenie główne

MX-KB16 Klawiatura

1. MX-MF10 Uniwersalny podajnik ręczny (dla urządzenia głównego) 
A5R - A3W (obsługiwane również formaty 13” x 19.2”), 100 arkuszy (80g/m2)

Nie można zainstalować z modułem MX-LC13.

2. MX-LT10 Podajnik papieru banerowego 
Zalecany w przypadku druku banerowego.

3. MX-LC12 Kaseta o dużej pojemności (A4)
A4 - B5, 3500 arkuszy (80g/m2) 

Wymaga MX-MFX1. Nie można zainstalować z modułami MX-LCX3 N lub MX-LC13.

4. MX-LCX3 N Kaseta o dużej pojemności (A3) 
A3 - A4R (obsługiwane również formaty 13” x 19.2”), 3000 arkuszy (80g/m2)

Wymaga modułu MX-MFX1. Nie można zainstalować z modułami MX-LC12 ani MX-LC13.

5. MX-RB14 Moduł prowadzenia papieru (pomiędzy urządzeniem a MX-LC13. 

Musi być zainstalowany z MX-LC13.)

6. MX-LC13 Kaseta o dużej pojemności (2 tace) 
SRA3 - A4R (obsługiwane również formaty 13” x 19.2”), 2 500 arkuszy każda taca (80g/m2)

Wymaga modułu MX-RB16. Nie można zainstalować z modułami MX-LC12 ani MX-LCX3 N.

MX-RB17 Moduł łączący

Wymagany, jeśli zainstalowane są 2 moduły MX-LC13.

7. MX-MF11 Podajnik ręczny (dla MX-LC13)

SRA3 - A5R (obsługiwane również formaty 13” x 19.2”),  

500 arkuszy (80g/m2) 

8. MX-SL10 N Lampa wskaźnikowa

9. MX-PE13 Serwer Fiery  
Wymaga MX-PX13.

10. MX-PX13 Interfejs 
Wymaga MX-PE13.

11. MX-PE14 Serwer Fiery (wewnętrzny)  
Wymaga MX-PX12.

12. MX-PX12 Interfejs  
Wymaga MX-PE14.

Wykańczanie

13. MX-TR14 Taca wyjścia 
Nie można zainstalować z MX-RB14, MX-LC13 i MX-MF11.

14. MX-TU14 Taca wyjścia 

15. MX-RB12 N Moduł prowadzenia papieru (do urządzenia głównego)

16. MX-RB15 Moduł korekcji
Niweluje falowanie papieru dzięki mechanicznemu naciskowi.

Wymagany, jesli zainstalowano moduł MX-FN21 lub MX-FN22.

17. MX-CF11 Inserter (200 arukuszy x 2 tace) 

SRA3 - A5R, 200 arkuszy każda (80g/m2). Wymagany moduł MX-RB15 oraz MX-RB13 

i MX-FD10 dla połączenia z MX-FN21 lub MX-FN22.

18. MX-ST10 Odbiornik o dużej pojemności
SRA3 - A5R

Taca odbioru papieru: 5000 arkuszy (80g/m2)

Górna taca: 250 arkuszy (80g/m2) Wymagany moduł MX-RB15.

19. MX-CA10 Wózek na papier
Dołączany do MX-ST10.

Służy do przewożenia gotowych dokumentów do innego miejsca.

20. MX-GB50A Moduł dziurkacza GBC SmartPunch
Format A4

Gramatura: 75-216 g/m2

Wymaga modułu MX-RB13 oraz MX-FN21 lub MX-FN22.

21. MX-RB13 Moduł prowadzenia papieru  

(pomiędzy finiszerem na 100 arkuszy a inserterem).

Musi być zainstalowany, jeśli nie jest wymagany  

moduł MX-FD10.

Wymagany, jeśli zainstalowano moduł MX-GB50A.

22. MX-FD10 Moduł składający
Dostępne opcje składania: Z, C, harmonijka,  

podwójne, w pół. Można zainstalować tylko z finiszerem MX-FN21 lub MX-FN22.

Konfiguracja i opcje

24. MX-FN22 
Finiszer 
broszurujący

MX-TM10  
Trymer

23. MX-FN21 
Finiszer

MX-RB13  
Moduł przekazujący  

19. MX-CA10 
Wózek na papier

19. MX-CA10 
Wózek na papier

25. MX-BM50  
Moduł broszurujący  
(Plockmatic)

27. MX-FD50 
Moduł do 
broszur z płaskim 
grzbietem

29. MX-XB50  
Prowadnica

26. MX-TM50  
Trymer

22. MX-FD10 
Moduł składający

20. MX-GB50A  
Moduł dziurkacza 
GBC SmartPunch

21. MX-RB13 
Moduł 
prowadzenia 
papieru 

18. MX-ST10 
Odbiornik o dużej 
pojemności

18. MX-ST10  
Odbiornik o dużej 
pojemności

28. MX-CF50 
Podajnik okładek

MX-PN13A/C/D 
Moduł dziurkacza 
(do MX-FN21  
i MX-FN22)

Podajnik 
ręczny

Układarka

WireBindCombBind®

Color Coil®ProClick®

VeloBind®2 otwory
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17. MX-CF11 
Inserter

16. MX-RB15 
Moduł korekcji

15. MX-RB12 N 
Moduł prowadzenia 
papieru

14. MX-TU14  
Taca wyjścia

8. MX-SL10 N 
Lampa wskaźnikowa 13. MX-TR14 

Taca wyjścia

2. Podajnik 
papieru 
banerowego 
MX-LT10 

1. MX-MF10 
Podajnik ręczny

3. MX-LC12   
Kaseta o dużej 
pojemności (A4)

4. MX-LCX3 N 
Kaseta o dużej 
pojemności 

6. MX-LC13 N 
Kaseta o dużej 
pojemności 
(2 tace)

7. MX-MF11 
Podajnik ręczny

MX-RB17  
Moduł łączący

6. MX-LC13 N 
Kaseta o dużej 
pojemności 
(2 tace)

18. MX-ST10  
Odbiornik o dużej 
pojemności

5. MX-RB14 
Moduł 
prowadzenia 

MX-KB16 
Klawiatura

*1 MX-PE10 wymaga modułu MX-PX10.  *2 MX-PX10 wymaga modułu MX-KB16.

9. MX-PE13  
Serwer Fiery

11. MX-PE14 
Serwer Fiery 
(wewnętrzny)

12. MX-PX12 
Interfejs

10. MX-PX13 
Interfejs

23. MX-FN21 Finiszer (poj. 4000 ark., zszywanie do 100 ark.) 
A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3 - A5R (bez 

sortowania z przesunięciem)

Wymaga modułu MX-RB15. Nie można zainstalować z finiszerem MX-FN22.

24. MX-FN22 Finiszer broszurujący  
(poj. 4000 ark., zszywanie do 100 ark.)  A4, A3, SRA3 

Formaty papieru: 206 x 275 mm (min.) do 320 x 457,2 mm (maks.) 

Gramatura: 64-300 g/m2Pojemność: 1-30 arkuszy* (zszytych i złożonych).

(do MX-FN21 i MX-FN22)

A: 2 otwory, C: 2/4 otwory, D: 4 otwory szeroko rozstawione

MX-TM10 Trymer (dla MX-FN22)

Szerokość przycięcia do 20 mm, 1500 arkuszy (80 g/m2)

25. MX-BM50 Moduł broszurujący (Plockmatic) A4, A3, SRA3

Wymagany finiszer MX-FN21 i MX-XB50.

26. MX-TM50 Trymer (do modułu Plockmatic)

A4, A3, SRA3  

Formaty papieru: 206 x 275 mm (min.) do 320 x 457,2 mm (maks.) 

Gramatura: 64-300 g/m2 

Pojemność: 1-30 arkuszy* (zszytych i złożonych) 

Wymagane moduły MX-BM50 i MX-TM50.

27. MX-FD50 Moduł do broszur z płaskim grzbietem (do modułu Plockmatic) 
A4, A3, SRA3  

Formaty papieru: 206 x 275 mm (min.) do 320 x 457,2 mm (maks.) 

Gramatura: 64-300 g/m2 

Pojemność: 1-30 arkuszy* (zszytych i złożonych)  

Wymagane moduły MX-BM50 i MX-TM50.

 

28. MX-CF50 Podajnik okładek (do modułu Plockmatic)

Gramatura: 70-250 g/m2

Pojemność: 20 mm (ok. 200 arkuszy o gramaturze 80g/m2)

Wymaga modułu MX-BM50.

29. MX-XB50 Prowadnica
Wymaga modułu MX-BM50.

Dodatkowe

Drukowanie
MX-PF10 Zestaw czcionek kodów kreskowych
Umożliwia drukowanie kodów kreskowych

Skanowanie

AR-SU1 Modu stemplujący
Oznacza zeskanowane dokumenty do sprawdzenia.

Platforma Sharp OSA®

MX-AMX1 Moduł integracji aplikacji

Bezpieczeństwo

MX-FR58U Moduł ochrony danych (wersja bez certyfikatu CC)

* A4 lub mniejszy, 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

Finiszer

Moduł broszurowania 
z prowadnicą

Przedstawione z opcjami

*: 6491 mm, gdy taca finiszera jest wysunięta.
**: 812 mm, gdy klawiatura jest wysunięta.
***: Urządzenie główne.
***: Łącznie z lampą wskaźnikową.
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www.sharp.pl

Specyfikacja techniczna

*1 Podawanie długą krawędzią. *2 Dla formatu A5 (5 1/2” x 8 1/2”) można zastosować jedynie podawanie krótką krawędzią. *3 Przy zalecanym napięciu zasilającym. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu. *4 Pojemność 
twardego dysku zależy od zakupionego dysku i jego producenta. *5 Włączając stabilizatory i wypukłości. *6 Podawanie długą krawędzią papieru A4 (8 1/2” x 11”) z drugiego podajnika przy użyciu szyby, przy wyłączonych trybach 
automatycznego wyboru kolorów i auto kolor, gdy urządzenie wielofunkcyjne jest w trybie pełnej gotowości. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *7 Rozdzielczość może się różnić w zależności od rozmiaru 
skanowanego obszaru. *8 Tylko w kolorze/skali szarości. *9 Liczba przechowywanych stron zależy od rodzaju dokumentu i ustawień skanowania.
Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. Logo ENERGY STAR to znak certyfikujący, używany tylko do oznaczania produktów, 
w przypadku których stwierdzono zgodność z wymogami programu ENERGY STAR. ENERGY STAR to znak zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Windows, Windows XP, Windows Server i Windows Vista to zarejestrowane znaki 
towarowe firmy Microsoft Corporation. Adobe i PostScript 3 to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy 
produktów i logotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation grudzień 2017. Nr ref.: Karta danych MX-8090N/MX-7090N, zadanie: 18729. Wszystkie znaki 
towarowe wymieniono. E&OE.

Dane ogólne
Szybkość wydruku A4*1 (strony na minutę) MX-7090N MX-8090N
(papier zwykły / powlekany, maks.) 
52 – 105 g/m2 70 / 70  80 / 80
106 – 220 g/m2 38 / 38  38 / 38
221 – 300 g/m2 30 / 30  30 / 30

Szybkość wydruku A3 (strony na minutę) MX-7090N MX-8090N 
(papier zwykły / powlekany, maks.)
52 – 105 g/m2 41 / 41  45 / 45
106 – 220 g/m2 23 / 23  23 / 23
221 – 300 g/m2 18 / 18  18 / 18

Szybkość wydruku SRA3 (strony na minutę) MX-7090N MX-8090N
(papier zwykły / powlekany, maks.)
52 – 105 g/m2 39 / 39  43 / 43
106 – 220 g/m2 22 / 22  22 / 22
221 – 300 g/m2 17 / 17  17 / 17

Gramatura papieru (g/m2; min. - maks.) 
Kaseta 1 i 2 60 - 105 
Kaseta 3 i 4 60 - 220 
MX-MF10 55 – 300 
MX-MF11 55 – 220 
MX-LC12 60 – 220
MX-LCX3 N 60 – 220
MX-LC13 55 – 300

Format papieru*2 (min. - maks.) 
Kasety 1 & 2  A4
Kaseta 3  B5R - A3W
Kaseta 4  A5R - A3W
MX-MF10/MX-MF11  A5R – SRA3 (obsługiwane też formaty 13” x 19.2”)
MX-LC12 B5 – A4
MX-LCX3 N  B5 – A3W (obsługiwane też formaty 13” x 19.2”)
MX-LC13  B5 – SRA3 (obsługiwane też formaty 13” x 19.2”)

Pojemność podajników (min. - maks.)
A4  3 100 – 13 500
A3 1 000 – 11 500
SRA3 100 – 10 500

Pojemność tacy wyjściowej (min. - maks.)
A4 / A3 / SRA3 250 – 10500

Czas nagrzewania*3 (sekundy) 90

Dupleks  w standardzie

Pamięć 
Kopiarka/drukarka(współdzielona) 5 GB
HDD*4  1 TB

Wymagania dotyczące zasilania 220 do 240V/8A, 50/60Hz (10A wtyczka x 2)

Pobór energii (kW) (maks.)   3,84

Wymiary*5 (mm) (sz. x dł. x wys.) 982 x 768 x 1 530

Masa (kg) 223,8

Kopiarka
Format oryginału (maks.)  A3

Czas uzyskania pierwszej kopii*6	 Tryb	kolor Tryb mono
MX-8090N  5,1 3,7
MX-7090N  5,6 4,0

Kopiowanie ciągłe (Maks)  9999

Rozdzielczość (dpi)
Wydruk (kolor) 600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600
Wydruk (mono)   1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600

Poziomy gradacji  256

Zakres przeskalowania (%)  25 – 400 (25 – 200 przez podajnik DSPF) ze skokiem 1%

Predefiniowane skale kopiowania  10 (5R/5E)

Drukarka sieciowa
Rozdzielczość	 (dpi) 600 x 600, 1200 x 1200, 9600 (odpowiednik) x 600

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

Obsługiwane systemy operacyjne  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

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protokoły druku  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie wiadomości 

email), HTTP
  FTP dla pobierania plików, IPP
PDL  PCL6, oryginalny Adobe® PostScript® 3TM 

Dostępne czcionki 
PCL  80 
Oryginalny Adobe® PostScript® 3TM  139

Serwer EFI Fiery (ocjonalnie MX-PE13 i MX-PE14)
Rozdzielczość (dpi)  1200 x 1200, 600 x 600 (PS) 

Interfejs  Gigabit Ethernet On Board 

Obsługiwane systemy operacyjne  Windows 7(32/-64-bitowy), 8 (32/-64-bitowy), 8.1 (32/-64-bi-
towy), 10 (32/-64-bitowy), Server 2008 R2 (64-bitowy), Server 
2012 (64-bitowy), Server 2012 R2 (64-bitowy), Server 2016

     Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 (sterownik drukarki 5.0 i FEA 
4.4 lub nowszy; na komputerach Mac z technologią Intel)

Protokoły sieciowe TCP/IP, LDAP, iPrint przez LPR

Protokoły sieciowe  LPD (TCP/IP sieć , LPR protokół)  
  PAP: (obsługiwany do pobierania czcionek)  
  SMB: (sieć Windows na protokole TCP/IP), Port9100, IPP1.1
  Drukowanie z FTP (od klienta FTP na serwer Fiery)
  Drukuj przez e-mail: wysyłanie zadania wydruku e-mailem
   WSD (Web Services for Devices): funkcja obsługiwana 

przez Windows 7 lub nowszy.

Kolorowy skaner sieciowy
Metoda skanowania  Skanowanie push (z panelu sterowania) 

Skanowanie pull (aplikacja kompatybilna z TWAIN)

Rozdzielczość (dpi)
Skanowanie push 100, 150, 200, 300, 400, 600
Skanowanie pull 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
  50 - 9600 przez ustawienia użytkownika*7

Formaty plików  TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF*8, JPEG*8, 
XPS, przeszukiwalny PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), tekstowy 
(TXT [UTF-8]), tekst sformatowany (RTF)

Tryby skanowania  Skanowanie do e-mail, na serwer FTP, do folderu sieciowe-
go (SMB), do pamięci USB, na dysk twardy

Narzędzia skanowania Sharpdesk

Przechowywanie dokumentów
Pojemność przechowywania dokumentów (strony lub pliki)
Folder główny i foldery użytkowników 35 000*9 lub 5000
Folder tymczasowy 10000*9 lub 1000

Przechowywane zadania   Kopiowanie, drukowanie, skanowanie

Foldery do przechowywania Folder tymczasowy, główny, użytkownika (maks. 1000)

Przechowywanie poufnych danych  Ochrona hasłem


