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Jednoduchost3
Zjednodušit každodenní úkoly. A to vše provést mnohem
stylověji!
S těmito novými, základními barevnými MFP formátu A3 nové
generace, můžete znovuobjevit jednoduchost. Díky inovativnímu
způsobu myšlení jsme navrhli nový typ produktu, poskytujícího
nezbytnou podnikovou funkcionalitu.
Pokud potřebujete tisknout, skenovat nebo faxovat*1
dokumenty, je pro ně řešení úkolu dílem okamžiku – dokonce
i z mobilních zařízení. A jejich kompaktní konstrukce kanceláři
dodává skutečný nádech stylu.

Jednoduše použitelné
žádné složité nastavování nebo nevzhledné kabely. Volitelná
bezdrátová LAN umožňuje připojení ke kterémukoli zařízení
s WiFi. Každý tak může tisknout přímo ze svého mobilu, tabletu
nebo PC pomocí mobilní aplikace AirPrint*3, Google Cloud
Print nebo Sharpdesk Mobile. Případně lze připojit USB disk a
jednoduše zvolit ve vyskakovací nabídce požadovaný soubor
pro přímý tisk jakýchkoli uložených dokumentů, případně sem
bez použití počítače uložit vytvořené scany.

Jednoduše stylovější
Proč by byly obyčejné, když mohou být mimořádné. Tyto MFP
mají jedinečný kubický design s typickým dvoubarevným
schématem. A jsou jedněmi z vůbec nejmenších barevných
zařízení formátu A3 – měří pouhých 56 x 56 x 56*2 cm. Vejdou
se tak skoro kamkoli a vylepšují vzhled vašeho pracoviště, což
z nich činí ideální volbu pro kancelářské stoly nebo umístění
s omezeným prostorem.

Jednoduše se používají,
jednoduše se spravují a jsou
jednoduše stylovější – to je
jednoduchost3.

Stylový doplněk jakékoli kanceláře.
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Jednoduše stylovější
Unikátní, atraktivní a kompaktní kubický design,
dokonalý pro prostředí moderních kanceláří.

Jednoduše použitelné
Jednoduše použitelná základní podniková funkcionalita a snadná
konektivita pro kancelář připravenou pro mobilní zařízení*4.

Jednoduchá správa
Jednoduchá kontrola stavu úlohy plus mnoho
bezpečnostních funkcí na ochranu vašich citlivých
podnikových dokumentů.
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Tyto MFP jsou vybaveny celou řadou funkcí pro efektivnější práci
s minimem námahy. Sklopný 5řádkový LCD ovládací panel vám
umožňuje snadné prohlížení a ovládání nejrůznějších nastavení
a možností. Při vkládání nejrůznějších médií do pomocného
zásobníku se zobrazují vyskakovací okna, usnadňující rychlý
výběr typu papíru a nastavení velikosti.
Pro úsporu času a námahy při kopírování dokumentů zařízení
automaticky otáčí a uspořádávají několikastránkové dokumenty
do sad, případně umožňují kopírování obou stran identifikačních
průkazů na jednu stránku. Digitalizace a sdílení informací je také
rychlá a bezpečná díky možnosti plnobarevného skenování
a odesílání dokumentů.

Jednoduchá správa
Mimo to se tyto MFP snadno spravují. Díky světelným
ukazatelům je možno okamžitě ověřit stav zařízení a úloh,
dokonce i z dálky. Zařízení se také po určité době nečinnosti
automaticky přepínají do úsporného režimu, takže ušetříte
peníze.

Jednoduše bezpečnější
Jenom proto, že se tyto MFP jednoduše používají neznamená,
že jsou vaše citlivé podnikové informace v ohrožení. Stejně jako
všechny vaše MFP jsou vybaveny celou řadou bezpečnostních
funkcí, navržených pro ochranu vašich dokumentů:
•

Ověřování
	
identity uživatelů díky nutnosti zadat heslo
zabraňuje neoprávněnému přístupu

•

Ověřování
	
identity zařízení omezuje přístup na zařízení,
jejichž IP/MAC adresa byla předem zaregistrována

•

Pokročilé
	
šifrování sítě pomocí IPsec a SSL protokolů chrání
informace uvnitř celé sítě

*1 Fax netvoří součást modelu BP-10C20.
*2 U modelů BP-20C25/BP-20C20 činí výška 65,3 cm.
*3 Vyžaduje volitelný bezdrátový LAN adaptér MX-EB18.

Specifikace
Obecné

Síťový scanner

Rychlost tisku (str./min.) (Max)
A4*1
A3
BP-20C25
25
14
BP-20C20/BP-10C20
20
12
Displej ovládacího panelu 	4palcový monochromatický LCD displej s 5 řádky
a hardwarovým tlačítkem
Velikost papíru (Min – Max)
A6*2 - A3W
Hmotnost papíru (g/m2)
Zásobník 1
60 - 105
Zásobníky 2 - 4
60 - 220
Pomocný zásobník
55 - 256
Kapacita papíru (Std – Max)
350 - 1 850
Listů
Zásobníky
1 - 4 (plus pomocný zásobník)
3
29*4
Doba zahřívání* (sekund)
Paměť (GB)
Kopírka/tiskárna (sdílená)
2
Napájení
Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz
Příkon (kW) (Max)
1.84 (220 až 240V)
Rozměry (mm) (Š x H x V)
BP-20C25/BP-20C20
560 x 560 x 653
BP-10C20
560 x 560 x 560
Hmotnost (kg) (přibl.)
BP-20C25/BP-20C20
52
BP-10C20
47

Metoda skenování

Kopírka
Velikost zdrojového papíru (Max) A3
Doba do výtisku první kopie*5 (sekund) Barevně
ČB
11,5
8,0
Počet kopií souvislého kopírování (Max) 999
Rozlišení tisku (dpi)
600 x 600, 600 x 400
Skenování
600 x 600
Tisk
256
Počet stupňů gradace
Rozsah zvětšení (%)

Rychlost skenování* (ipm)
BP-20C25/BP-20C20
Rozlišení (dpi) (Max)
Push scan 		
Pull scan
8

Push scan (pomocí ovládacího panelu)
Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)
Jednostranné
Oboustranné
37
15

100, 150, 200, 300, 400, 600
75,
	 100, 150, 200, 300, 400, 600
50 to 9,600 dpi dle uživatelského nastavení*9
Formáty souborů
TIFF, PDF, JPEG*10
Místa určení skenu 	Skenování do e-mailu, na plochu*11, FTP server, síťová
složka (SMB), USB paměť
Nástroje pro skenování
Sharpdesk

Fax*12 (vyžadován volitelný modul FX10)
Metoda komprese
Komunikační protokol
Doba přenosu*13 (sekund)
Rychlost modemu (bps)
Velikost dokumentu
Paměť (MB)

MH/MR/MMR/JBIG
Super G3
2
33600 – 2400 s automatickým fallbackem
A5 – A3
64

Bezdrátová LAN (vyžadován volitelný modul MX-EB18)
Protokoly
IEEE802.11n/g/b
Režimy přístupu
Infrastructure , Software AP
Zabezpečení 	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*14,
WPA2 PSK, WPA2 EAP*14

Konfigurace

Options zařízení
Přídavná
MX-PK11

Rozšiřující
modul PS3
PS3 Expansion
Kit

25 - 400, (25 - 200 pomocí RSPF*6) v 1% přírůstcích

Přednastavené poměry kopírování
(Metrické) 		
10 poměrů (5R/5E)

Síťová tiskárna

Rozlišení (dpi)
600 x 600
Rozhraní 		USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporované OS	Standard: Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,
2016, Windows® 7, 8.1, 10
Volitelné*7: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,
10.12, 10.13, 10.14
Síťové protokoly
TCP/IP
Tiskové protokoly 	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP ro stahování tiskových
souborů, IPP, SMB, WSD

PDL

Standardní: PCL 6
Volitelné: Em. PostScript®3TM

Dostupné fonty

80 fontů pro PCL, 136 fontů pro Em. PostScript 3TM

MX-USX1/X5

Sada
licencí-1/5Kit
1/5-License

BP-20C25/BP-20C20
BP-10C20
ZÁKLADNÍ
BASEJEDNOTKA
UNIT

MX-US10/50/A0
Sada licencí-10/50/100 Kit
10/50/100-License
MX-EB18

Bezdrátový
LAN adaptér
Wireless LAN
Adapter

BP-FX10
Rozšiřující
modul faxu
Fax
Expansion
Kit
(pouze BP-20C25/BP-20C20)
(BP-20C25/BP-20C20
only)
BP-CS10

Poznámka:
samostatně
Note: If youPokud
installinstalujete
the MFP on
a
stojící
doporučuje
Sharp
umístění na
floor, MFP,
Sharp
recommends
setting
stojan
(buď
na BP-DS11,
nebo
it up on
a stand
(either BP-DS10,
the BP-DS11,
BP-DE10).
uspořádání
také
vyžaduje
BP-DS10,Toto
or BP-DE10).
This
set-up
zásobník
papíru
BP-CS10.
also requires
the
BP-CS10.

Zásobník
naPaper
500 listů
500-Sheet
Drawer
papíru

BP-DS11

Lowstojan
Stand
Nízký

BP-DS10

High Stand
Vysoký
stojan

BP-DE10

Stojan
se zásuvkami
na 2 x 500 listů papíru
Stand with
2 x 500-Sheet
Paper Drawers

*1 Podávání na šířku. *2 S papírem formátu A6 lze použít výhradně podávání na délku. *3 Ve standardním měřicím prostředí. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *4 Při zapnutí MFP pomocí tlačítka spouštění.
*5 Podávání listů formátu A4 z 1. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *6 Pouze BP-20C25/BP-20C20. RSPF není k dispozici na BP-10C20.
*7 Vyžaduje volitelný modul MX-PK11. *8 Rychlosti skenování měřeny dle normy ISO/IEC 24735:2009 pouze pro zařízení vybavená automatickým podavačem dokumentů. Rychlost skenování se může lišit v závislosti na typu dokumentu,
nastavení skenování, provozních podmínkách. Na základě standardní tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů, podávání na šířku a výchozím továrním nastavení . *9 Rozlišení se bude v závislosti na velikosti skenované
oblasti lišit. *10 Pouze barevně/stupně šedi. *11 Vyžaduje volitelnou sadu licencí Sharpdesk. *12 Pouze BP-20C25/BP-20C20. Fax není pro BP-10C20 k dispozici. *13 Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4, podávání na délku) při
standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 bps, komprese JBIG. *14 Není aplikovatelné pro režim Software AP.
Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Microsoft, Windows Server a Windows jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními
známkami Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Mac je obchodní známkou Apple Inc., registrovanou v USA a jiných zemích. PostScript3 jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami Adobe
Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. PCLje registrovanou obchodní známkou Hewlett-Packard Company. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation Červen 2019.
Ref: brožura BP-20C25/BP-20C20/BP-10C20. Úloha: 19754. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.
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