MX-M365N

IMPRIMARE, COPIERE, SCANARE, FAX,
FIŞIER
PAGINI PE MINUT: 36 ALB / NEGRU
CAPACITATE HÂRTIE: STANDARD 600, MAX.
6.600 PAGINI
IMPRIMARE ŞI SCANARE COLOR ÎN REŢEA, LA
REZOLUŢIE DE ÎNALTĂ CALITATE, 1.200 X
1.200 DPI
ECRAN LCD COLOR TACTIL CU DIAGONALĂ DE
10,1" CU GESTURI MULTI-TACTILE (CIUPIRE
ŞI DEPĂRTARE) PENTRU UN ZOOM UŞOR
ALIMENTATOR DUPLEX DINTR-O SINGURĂ
TRECERE CU 150 DE COLI, DE MARE VITEZĂ
(DSPF) ŞI SCANARE RAPIDĂ LA 85 IPM (PE
O FAŢĂ) ÎN ALB/NEGRU ŞI CULORI
FUNCŢIILE DE SECURITATE DIN ECHIPAREA
STANDARD INCLUD CRIPTAREA ŞI ŞTERGEREA
DATELOR STOCATE ÎN MEMORIA INTERNĂ
NAVIGARE PE INTERNET ŞI IMPRIMARE A
PAGINILOR WEB OPŢIONALE PRIN
INTERMEDIUL MONITORULUI LCD AL
ECHIPAMENTULUI MULTIFUNCŢIONAL

Prevăzut cu multe dintre caracteristicile de performanţă avansate care au adus succesul multifuncţionalelor color Sharp, noul
MFP alb-negru pregătit pentru cloud MX-M365N este ideal pentru toate birourile suprasolicitate. O atingere a panoului de
control LCD este suficientă pentru a obţine acces instantaneu la cloud sau la Cloud Portal Office. Acreditări ecologice de top
care includ costuri de funcţionare reduse, o formulă de toner cu punct de topire mai scăzut, un toner eficient energetic cu timpi
de încălzire mai reduşi - toate se combină într-un design ecologic. Combinând caracteristicile de scanare color rapidă în reţea
cu caracteristici puternice de imprimare, copiere şi fax, MX-M365N dispune de toate funcţionalităţile şi de viteza necesară
pentru a constitui esenţa operaţiilor dvs. de birou. Cu Sharp OSA ca dotare standard, puteţi realiza o integrare perfectă cu
aplicaţiile Cloud proiectate de partenerii Sharp din domeniul tehnologiei şi vă puteţi conecta la orice mediu de reţea major.
Puteţi adăuga acces complet la internet pentru navigare şi imprimarea conţinutului web, iar adaptorul LAN wireless standard
permite conectarea la reţele wireless.Modelul MX-M365N cu viteză de imprimare de 36 ppm permite copierea şi imprimarea
A3-wide în reţea, oferă scanare rapidă cu ajutorul alimentatorului duplex de trecere simplă, o calitate superbă a imaginii şi
îndosariere versatilă a documentelor, toate susţinute cu ajutorul unui nivel de securitate de top din industrie. Puteţi spori şi mai
mult productivitatea adăugând funcţionalitatea fax, securitate suplimentară, capacitate suplimentară pentru hârtie şi o gamă de
opţiuni profesioniste de finisare. Tastatura retractabilă opţională face ca introducerea datelor şi transmiterea de mesaje e-mail
să fie rapidă şi simplă. Panoul LCD color, cu ecran tactil de 10,1" permite accesarea imediată şi intuitivă a celor mai avansate
caracteristici. Administratorii IT vor aprecia interfaţa de acces la distanţă, care simplifică acordarea de asistenţă, permiţându-le
să vizualizeze şi să acţioneze afişajul panoului frontal din reţea, iar gestionarea avansată a dispozitivelor de la Sharp facilitează
controlul utilizării şi al costurilor. Modelul MX-M365N certificat Energy Star utilizează cea mai nouă tehnologie de economisire a
energiei de la Sharp. Toate caracteristicile sale - inclusiv consumabilele, gestionarea consumului energetic şi arhitectura internă
- sunt proiectate pentru a reduce la minimum consumul de energie, micşorând costurile de funcţionare şi susţinând obiectivele
dvs. de mediu.

COPIATOR

GENERAL
Viteză motor alb / negru ppm (A4): 36
Viteză motor alb / negru ppm (A3): 17
Dimensiune hârtie: min.-max.: A5R - A3W
Greutate hârtie (g / m2): 55 - 300
Capacitate hârtie : std. (coli): 600
Capacitate hârtie: max. (coli): 6600
Timp de încălzire (sec.): 12
Memorie generală min. / max. (MB): 3072 - 4096
Hard disk: STD
Capacitate hard disk (GB): 320
Duplex: STD
Cerinţe de alimentare - tensiune c.a. nominală locală (Hz):
220 - 240V, 50/60Hz
Consum de energie (kW): 1,84
Dimensiuni (mm): 618 x 713 x 843
Greutate (kg): 77

Dimensiune iniţială hârtie (max.): A3
Timp de ieşire prima copie alb / negru (sec.): 4,5
Std. sortare electronică:
Copiere continuă (nr. max. de copii): 999
Rezoluţie scanare alb / negru (dpi): 600 x 600,600 x 400,600 x 300
Rezoluţie scanare color (dpi): 600 x 600
Rezoluţie de imprimare (dpi): 1200 x 1200
Gradaţie (niveluri echivalente) - alb / negru: 2
Gradaţie (niveluri echivalente) - Color: 256
Interval de zoom (%): 25 - 400
Presetare rapoarte copiere: 10

SCANER
Scanner de reţea (standard / opţiune): STD
Metodă de scanare cu transmitere şi cu salvare locală:
Rezoluţie de scanare cu transmitere (dpi): 100,150, 200,300, 400,600
Rezoluţie de scanare cu salvare locală (dpi): 75,100, 150,200, 300,400,
600,50 to 9600
Formate fişier: XPS, TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, JPEG
Utilitare scaner: Sharpdesk, Sharpdesk Mobile
Destinaţie scanare pe desktop:
Destinaţie scanare pe FTP, e-mail:
Destinaţie scanare într-un folder de reţea:
Destinaţie scanare pe memoria USB:

ALIMENTATOR DE DOCUMENTE
Capacitate iniţială (coli): 150

UMPLERE DOCUMENTE
Completare documente (standard / opţiune): STD
Capacitate de completare documente- foldere principal şi personalizat
(pagini): 20.000
Capacitate de completare documente - folder rapid fişiere (pagini): 10.000
Sarcini stocate: Copiere, imprimare, scanare, trimitere fax
Foldere de stocare: Folder de fişiere rapid, folder principal, folder
personalizat (max. 1.000)
Depozitare confidenţială:

FAX
Fax (standard / opţiune): OPŢ.
Metodă de comprimare: MH/MR/MMR/JBIG
Protocol de comunicare: Super G3
Durată transmisie (sec.): 3
Viteză modem (bps): 33.600 - 2.400
Rezoluţie transmisie: 203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Dimensiune document (min.): A5
Dimensiune document (max.): A3
Memorie (MB): 1024
Niveluri scală de gri: 256
Înregistrare apelare; apelare rapidă: 2000
Transmisie (nr. max. destinaţii): 500

IMPRIMANTĂ
Rezoluţie (dpi): 1200 x 1200,600 x 600,9, 600 x 600
Rezoluţie îmbunătăţită (dpi): 1200 x 1200
Imprimantă de reţea (standard / opţiune): STD.
Interfaţă std. / opţ.:
STD. USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Standard sistem de operare compatibil: Windows Server 2003,2008, 2012,
Windows XP, Windows Vista, Windows 7,8, Mac OS
10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9
Protocoale de reţea:
TCP/IP (IPv4 şi IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk
(AppleTalk)
Protocoale de imprimare: LPR, TCP brut (port 9100), POP3 (imprimare pe
e-mail), HTTP, aplicaţie prin server de imprimare Novell cu NDS şi
Bindery, FTP pentru descărcarea fişierelor de imprimat, imprimare
EtherTalk, IPP
PDL std. / opţ.: STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3 Opt XPS
Fonturi disponibile: 80 (PCL), 139 (PS3)

FINISAJ
Capacitate max. de ieşire: 400 - 4000
Capacitate de capsare (foi) Max.: 50
Legare cu spirală: OPT
Deviere: STD
Perforare: OPT
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