AR-6023D/N AR-6020D/N AR-6020
Digitální multifunkční systém

Vyobrazený model AR-6023N

PRODUKTIVNÍ A3 ČERNOBÍLÉ
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PŘIPRAVENÉ
PRO SNADNÉ ROZŠÍŘENÍ

Potřebujete kancelářské zařízení, které s Vámi udrží krok. /This is Why
/Právě proto jsou naše A3 multifunkční systémy tak adaptabilní.

Nepostradatelné provozní funkce

Každý tým má specifické potřeby. /This is why /Právě proto
Vám nabízíme velký výběr.
Co potřebujete od A3 černobílého multifunkčního
systému?

Vše potřebné jako standard

Schopnost tisknout z tabletů a telefonů? Nebo na ně přenášet

– nezbytnost pro každou firmu se zodpovědným přístupem

skenované dokumenty? Funkce pro úsporu času a nízké

k životnímu prostředí. Každý model z této řady nabízí také

provozní náklady? Intuitivní používání?

rozlišení 600 dpi a základní kapacitu až 350 listů papíru, kterou

Čtyři N a D modely umožňují standardně oboustranný tisk

je možné dále zvyšovat. Samozřejmostí je také port pro USB
Každá pracovní skupina nebo malá firma má jiné potřeby.

paměť, který umožňuje přímý tisk a skenování dokumentů.

Právě proto Vám dáváme na výběr pět černobílých
A3 multifunkčních systémů, každý s řadou užitečných

Každý model má navíc různé užitečné kopírovací funkce.

doplňkových funkcí a upgradů.

Například kopírování vizitek a otáčení kopii. Umožňuje také
elektronické snášení a třídění výtisků nebo barevné A3 skenování.

Když potřebujete sdílené síťové zařízení, sáhněte po AR-6020N
s rychlostí 20 stran/min. nebo AR-6023N s rychlostí 23 stran/

To vše je součástí standardního vybavení. Vše se dá také

min. Pokud si vystačíte s personálním multifunkčním systémem,

pohodlně ovládat pomocí velkého LCD ovládacího panelu

můžete ušetřit a vybrat si AR-6020D, AR-6020 nebo AR-6023D.

s tlačítky pro rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím.

SNADNO POUŽITELNÝ LCD OVLÁDACÍ PANEL

Úspora energie
Vyobrazený model AR-6023N

Stejně jako všechny multifunkční systémy Sharp i těchto pět
modelů má certifikaci Energy Star a splňuje požadavky na
úsporný ekologický provoz.

IDEÁLNÍ PRO NÁROČNÉ PRACOVNÍ SKUPINY A
ROZVÍJEJÍCÍ SE FIRMY
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Velmi užitečné doplňky

S rozvojem Vašeho podnikání se Vaše potřeby mění
/This is why /Právě proto Vám dáváme prostor k růstu.

Pro skupinové sdílení v síti zvolte AR-6020N (20 str./min.)

Sharpdesk Mobile – přidejte, když chcete tisknout z tabletů

nebo AR-6023N (23 str./min.). Po jednoduché instalaci bude

a mobilů, nebo skenovat dokumenty z multifunkčního

mít každý ve vaší kanceláři možnost tisknout, kopírovat a

systému přímo do mobilního zařízení. Přenos dat probíhá přes

skenovat.

Wi-Fi, takže nepotřebujete žádné kabely.

Pro individuální použití jsou ideální AR-6023D (20 str./min)

Přídavné zásobníky papíru – zvyšují zásobu papíru z 350

a AR-6020D (20 str./min). Mají stejný výkon a funkce jako

až na 1 850 listů (s každou kazetou o 500 listů) pro delší

síťové modely (s označením „N“) a dají se kdykoliv v budoucnu

nepřetržitý tisk.

doplnit o modul síťového připojení a oboustranný podavač
dokumentů.

Podavač dokumentů – obracecí podavač dokumentů (RSPF)
pojme až 100 listů, abyste mohli efektivně kopírovat nebo

Pokud máte napjatý rozpočet, ale přesto se nechcete vzdát

skenovat oboustranné originály.

výhod A3 tisku, kopírování a skenování, zvolte AR-6020
(20 str./min.). Má vysokou užitnou hodnotu a dá se kdykoliv

Sharpdesk – tento výkonný software využijete pro

později rozšířit.

správu a organizaci souborů na PC, včetně dokumentů
naskenovaných z multifunkčního systému.

Jakmile se rozhodnete pro určitý model, přizpůsobte jej Vašim
požadavkům volbou jednoho nebo více užitečných doplňků.

Emulace PostScript 3 – tento doplněk si pořiďte, když budete

Můžete je však přidat i dodatečně podle toho, jak se budou

tisknout mnoho dokumentů s grafickými prvky.

vyvíjet Vaše potřeby.
PCL6 – rychlé zpracování tiskových úloh s nízkými nároky na
velikost paměti dělá z PCL6 chytrou volbu pro síťový tisk.

ŘADA KOPÍROVACÍCH, SKENOVACÍCH
A TISKOVÝCH FUNKCÍ ZAJIŠŤUJE EFEKTIVITU
PROVOZU
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Technické údaje
Obecné
Rychlost tisku *1 (výtisků/kopií za minutu) (max.)
A4
A3
AR-6023N/AR-6023D
23
12
AR-6020N/AR-6020D
20
11
AR-6020
20
11

Doba nahřívání *3 (sekundy)

25

Paměť (MB) (std. – max.)

64 – 192 (vyžaduje MX-EB14)

Napájení
Spotřeba (kW) (max.)

220 – 240 V ± 10 %, 50/60 Hz
1,2

Velikost papíru*2 (min. – max.)

A6 – A3

Gramáž papíru (g/m2)
Kazety
Boční vstup

Rozměry (mm) (Š × H × V)
včetně krytu dokumentů

599 × 612 × 511

55 – 105
55 – 200

Zásoba papíru (std.– max.
listů
Kazety

350 – 1 850
1 – 4 (plus boční vstup)

Hmotnost (kg)
AR-6023N/AR-6020N
AR-6023D/AR-6020D
AR-6020

28,4
28,2
27,9

Síťová tiskárna*6 (vyžaduje doplněk AR-NB7)

Kopírka
Velikost originálu (max.)

A3

Zhotovení 1. kopie*4 (sekundy) 6,4
Nastavení počtu kopií (max.)
Rozlišení tisku (dpi)
Gradace odstínů

999
600 × 600
256

Rozsah zoomu (%)

25 – 400 s krokem 1 %
(50 – 200 s doplňkovým podavačem)

Přednastavená měřítka*5

Rozlišení (dpi)
Rozhraní

600 × 600
10Base-T/100Base-TX

Podporované OS*7		
		
		

Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2,
Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Vista®, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6. 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Síťové protokoly

TCP/IP

Tiskové protokoly

10 (5 zmenšení/5 zvětšení)

PDL

Tiskárna

LPR, Raw TCP, IPP
Standardně
Volitelně

Dostupné fon
Tiskové aplikace

Rozhraní

USB 2.0

Rozlišení (dpi)
Podporované OS
PDL

600 × 600
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
SPLC (Sharp Printer Language s kompresí)

SPLC (Sharp Printer Language s kompresí)
Emulace PCL6, emulace PostScript® 3 ™ *8
80 fontů pro PCL, 136 fontů pro emulaci PostScript® 3™
Sharpdesk Mobile

Barevný skener
Metoda skenování

Aktivace z počítače (přes rozhraní TWAIN)

Rozlišení (dpi)
Formáty souborů
Cíle skenování
Skenovací aplikace

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 – 9 600 podle uživatelského nastavení
TIFF, PDF, JPEG*9, BMP*10
Počítač, USB paměť*11
Sharpdesk (doplněk), Button Manager*12

Vnější rozměry

1,012 mm

612 mm

630 mm*
* Including adjusters.

Poznámky
*1: Formát A4 (8 1/2" × 11"), podávání delším okrajem napřed. *2: A6 (5 1/2" × 8 1/2") papír je možné podávat jen kratším okrajem napřed *3: Při jmenovitém napětí, 23 °C (Může
se lišit podle provozních podmínek a prostředí.) *4: Podávání A4 listů delším okrajem napřed z 1. kazety. (Může se lišit podle provozních podmínek.) *5: Při kopírování s podavačem
nelze použít přednastavená měřítka 25 % a 400 %. *6: Standard pro AR-6023N/AR-6020N. *7: Pro AR-6023D/AR-6020D/AR-6020 Mac OS vyžaduje doplněk AR-NB7 a MX-PK10.
Pro AR-6023N/AR-6020N – Windows Server® vyžaduje doplněk AR-PB10. For AR-6023N/AR-6020N Mac OS vyžaduje doplněk AR-PB10 a MX-PK10. *8: Pro AR-6023N/AR-6020N
PCL vyžaduje doplněk AR-PB10 a PostScript 3 vyžaduje doplněk AR-PB10 a MX-PK10. Pro AR-6023D/AR-6020D/AR-6020 PostScript 3 vyžaduje doplněk MX-PK10. *9: Nelze použít
s aplikací Button Manager na modelech AR-6023D/
AR-6020D/AR-6020. *10: Formát není k dispozici pro AR-6023N/AR-6020N. Nelze použít s aplikací Button Manager pro AR6023D/AR-6020D/AR-6020. *11: Vyžaduje doplněk AR-NB7. *12: Není k dispozici pro AR-6023N/AR-6020N. Nelze použít, když je AR-6023D/AR-6020D/AR-6020 vybaven AR-NB7.

www.sharp.cz
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