
Szybkie i uniwersalne 
czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne 
z kolorowym skanerem sieciowym

MX-M502N/MX-M452N
MX-M362N/MX-M282N
Cyfrowy system wielofunkcyjny



50, 45, 36 
lub 28
str./min 
w trybie cz.-b. 

7-calowy kolo- 
rowy dotykowy
wyświetlacz LCD
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Moc i wydajnośæ, której potrzebuje ka¿de biuro

Kolorowe urz¹dzenia wielofunkcyjne fi rmy Sharp, 
wyposa¿one w ró¿norodne zaawansowane funkcje, 
ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem. Nasze nowe czarno-
-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne idealnie nadaj¹ siê 
dla biur o du¿ym przep³ywie zadañ oraz dla wszelkich 
średnich i du¿ych grup roboczych.

Modele MX-M502N, MX-M452N, MX-M362N 
i MX-M282N s¹ wyposa¿one we wszystkie niezbêdne 
funkcje (po³¹czenie szybkiego skanowania sieciowego 
w kolorze, szybkiego drukowania i kopiowania oraz 
faksu) i dzia³aj¹ z prêdkościami wymaganymi przez 
u¿ytkowników, co pozwala im staæ siê centralnymi 
elementami biur. S¹ one równie¿ proste w obs³udze. 

Du¿y kolorowy ciek³okrystaliczny panel dotykowy 
o przek¹tnej 7” z funkcj¹ podgl¹du miniatur 
umo¿liwia natychmiastowy i intuicyjny dostêp 
do nawet najbardziej zaawansowanych funkcji. 
Panel mo¿na skonfi gurowaæ w oknie u¿ytkownika 
z wybranymi przyciskami dostosowanymi do 
indywidualnych potrzeb.

Wiêcej za tê sam¹ cenê
Administratorzy IT powinni doceniæ panel 
zdalnego sterowania, który upraszcza zarz¹dzanie 
urz¹dzeniami dziêki mo¿liwości podgl¹du i obs³ugi 
ka¿dego panelu sterowania poprzez sieæ. Wszystkich 
powinna usatysfakcjonowaæ nowoczesna stylistyka, 
która sprawia, ¿e nowe urz¹dzenia wielofunkcyjne 
s¹ doskona³ym wyborem dla ka¿dego nowoczesnego 
biura.

Prezentowane urz¹dzenia s¹ równie¿ wyposa¿one 
w platformê Sharp OSA® (Open Systems 
Architecture) umo¿liwiaj¹c¹ dostêp do szerokiego 
wachlarza oprogramowania niezale¿nych 
producentów, które pozwala zautomatyzowaæ wiele 
zadañ wykonywanych rêcznie, np. przechowywanie 
i zarz¹dzanie dokumentami lub przetwarzanie 
formularzy.

Zaprojektowany z myśl¹ o środowisku

Oprócz wyposa¿enia w przycisk rêcznej aktywacji trybu 

obni¿onego zu¿ycia energii, pozwalaj¹cy zaoszczêdziæ energiê 

i zmniejszyæ koszty, zalet¹ opatrzonych certyfi katem Energy Star 

modeli MX-M502N, MX-M452N, MX-M362N i MX-M282N jest 

wiod¹ca na rynku konstrukcja obni¿aj¹ca zu¿ycie energii w trybie 

pracy nocnej do poziomu jednego wata, przy którym nadal 

mo¿liwy jest automatyczny odbiór faksów.

Wiele starañ zosta³o podjêtych w procesach produkcyjnych 

i doborze materia³ów, ¿eby te urz¹dzenia wielofunkcyjne by³y 

przyjazne dla u¿ytkowników i dla środowiska.



Pojemnośæ 
papieru do 
5600 kartek

z kolorowym skanerem sieciowym

MX-M502N/MX-M452N/MX-M362N/MX-M282N 
– kluczowe w³aściwości i funkcje

Wysoka wydajnośæ pracy

• Szybkie wydruki z maksymaln¹ prêdkości¹ 

50/45/36/28 stron na minutê oraz krótki czas 

uzyskania pierwszej kopii – 3,9/3,9/4,6/4,6 sekundy

• Funkcje obróbki koñcowej obejmuj¹ce fi niszer 

siod³owy z funkcj¹ zginania i fi niszer wewnêtrzny

• Wbudowany jednoprzebiegowy dupleks 

i opcjonalny 100-kartkowy dwustronny podajnik 

dokumentów

• Prêdkośæ 50 orygina³ów na minutê podczas 

skanowania jednostronnego i 20 orygina³ów 

na minutê podczas skanowania dwustronnego 

(orygina³ów kolorowych i czarno-bia³ych)

• Standardowy twardy dysk i elektroniczne 

sortowanie

• Standardowa pojemnośæ papieru – 1100 kartek 

z mo¿liwości¹ rozszerzenia do 5600 kartek

• Funkcja sieciowego kopiowania i drukowania 

w tandemie podwaja prêdkośæ drukowania 

i kopiowania dokumentów dziêki po³¹czeniu 

dwóch urz¹dzeñ wielofunkcyjnych

• Funkcja budowania zadañ dla wielostronicowych 

dokumentów

Urz¹dzenie typu „wszystko w jednym”

• Obs³uga interfejsu Gigabit Ethernet oraz 

najnowszych protoko³ów sieciowych i systemów 

operacyjnych

• Standardowa emulacja PCL6 i opcjonalna PS3

• Kolorowe skanowanie sieciowe z funkcj¹ 

skanowania do e-mail, serwera FTP, na pulpit, 

do folderu sieciowego i pamiêci USB; obs³uga 

plików JPEG, TIFF, XPS, PDF oraz wysoko 

skompresowanych plików PDF*1

• Port USB z przodu urz¹dzenia wielofunkcyjnego 

u³atwia skanowanie do pamiêci USB i wydruk 

z pamiêci USB

• Program Sharpdesk umo¿liwia zintegrowane, 

intuicyjne zarz¹dzanie dokumentami 

w komputerze

• Funkcja przechowywania dokumentów umo¿liwia 

natychmiastowe wykorzystanie danych zadania 

przechowywanych na twardym dysku

• Opcjonalny modu³ faksu Super G3 i faks 

internetowy bezpośrednio obs³uguj¹ serwer SMTP

• Protokó³ LDAP umo¿liwia ³atwe przegl¹danie 

adresów e-mail i numerów faksu

• Obs³uga plików w formacie XPS (standardowa 

w trybie skanowania; opcjonalna w trybie 

drukowania)

Wielowarstwowe rozwi¹zania 
zabezpieczaj¹ce

• Opcjonalny modu³ ochrony danych szyfruje 

i usuwa dane przechowywane wewn¹trz 

urz¹dzenia wielofunkcyjnego

• Obs³uga standardu IEEE 802.1X, który kontroluje 

dostêp do sieci poprzez porty

• Identyfi kacja u¿ytkownika kontroluj¹ca dostêp do 

poszczególnych funkcji urz¹dzenia

• Zewnêtrzny serwer Active Directory umo¿liwia 

zarz¹dzanie identyfi kacj¹ u¿ytkowników 

wielu urz¹dzeñ wielofunkcyjnych i du¿¹ liczb¹ 

u¿ytkowników

• Filtrowanie adresów IP/MAC ogranicza uzyskanie 

nieautoryzowanego dostêpu

• Sieciowe pakiety szyfruj¹ce SSL i IPsec szyfruj¹ 

dane, umo¿liwiaj¹c bezpieczn¹ komunikacjê 

sieciow¹

• Szyfrowany PDF chroniony has³em umo¿liwia 

bezpieczne skanowanie w sieci

• Funkcja kontroli dokumentów*2 zapobiega 

nieautoryzowanemu kopiowaniu, skanowaniu, 

wysy³aniu faksów i przechowywaniu poufnych 

dokumentów

Doskona³a jakośæ obrazu

• Wysoka rozdzielczośæ obrazowania 600 x 600 dpi 

z 256 odcieniami szarości; wyraźna reprodukcja 

cienkich linii, drobnego tekstu i delikatnych 

pó³tonów

• Siedem trybów ekspozycji; tryb automatycznej 

ekspozycji i tryb tekst/zdjêcie zapewniaj¹ 

optymaln¹ jakośæ kopii

*1 Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-EBX3. 
*2 Wymagany jest opcjonalny modu³ 

ochrony danych. 
*3 Wymagany jest opcjonalny modu³ 

MX-AMX2 i/lub MX-AMX3. 
*4 Wymagane jest oprogramowanie VNC.

Konstrukcja zaawansowana 
pod wzglêdem ekologicznym

• Certyfi kat Energy Star

• Energooszczêdna konstrukcja (pobór mocy 

mniejszy ni¿ 1 W w trybie czuwania na odbiór 

faksów)

Jedyne w swoim rodzaju funkcje fi rmy Sharp

• Platforma Sharp OSA (Open Systems Architecture)*3 

umo¿liwia integracjê z aplikacjami sieciowymi 

i sprawia, ¿e staj¹ siê one dostêpne z poziomu 

panelu sterowania

• 7-calowy kolorowy dotykowy panel sterowania LCD 

umo¿liwia podgl¹d miniatur przechowywanych 

dokumentów i odebranych faksów oraz 

dokumentów kopiowanych i wysy³anych, a tak¿e 

zaprogramowanych zadañ

• Wybór sześciu kolorów ekranu LCD

• Panel sterowania mo¿e byæ zdalnie wyświetlany 

i obs³ugiwany z pulpitu komputera*4



Rozdzielczośæ 
drukowania
600 x 600 dpi 

Finiszer o du¿ej 
pojemności

Znakomite drukowanie

Wybór jednej z czterech prêdkości drukowania – 28, 36, 45 

stron/min lub imponuj¹cej wartości 50 stron/min – umo¿liwia 

dopasowanie wydajności do potrzeb konkretnego zespo³u. 

A to jest dopiero pocz¹tek. 

Du¿e prêdkości drukowania uzupe³nia szeroki wybór 

zaawansowanych funkcji i wyposa¿enia opcjonalnego, dziêki 

którym wydajnośæ wzrasta do niespotykanego poziomu. 

Du¿y twardy dysk o pojemności 80 GB i mocny procesor u³atwiaj¹ 

pracê nawet w przypadku wykonywania kompleksowych zadañ. 

Istnieje mo¿liwośæ rozszerzenia standardowej pojemności papieru 

(1100 kartek) a¿ do 5600 kartek pozwalaj¹cych na d³u¿sze ci¹g³e 

drukowanie. Jeśli czas ponagla, mo¿na rozdzielaæ du¿e zadania 

pomiêdzy dwa urz¹dzenia wielofunkcyjne, podwajaj¹c prêdkośæ 

drukowania i wydajnośæ pracy.

Zaawansowane funkcje obróbki koñcowej

Przygotowywanym dokumentom mo¿na nadaæ profesjonalny 

wygl¹d dziêki wyposa¿eniu dodatkowemu, które umo¿liwia 

sortowanie, zaginanie i zszywanie stron dokumentu zgodnie 

z wymaganiami u¿ytkownika. Wybór obejmuje oszczêdzaj¹cy 

przestrzeñ biura wewnêtrzny fi niszer do prostego sortowania, 

zszywania i przesuwania offsetowego oraz modu³ dziurkacza. 

Mo¿esz równie¿ ustawiæ fi niszer siod³owy z funkcj¹ zginania 

i zszywania wielostronicowych dokumentów w broszury oraz 

dodaæ fi niszer o du¿ej pojemności (4000 kartek), który stanowi 

doskona³e rozwi¹zanie dla biur wytwarzaj¹cych bardzo du¿o 

dokumentów.

Specjalne zastosowania

Inne wygodne funkcje umo¿liwiaj¹ bezpośrednie drukowanie 

z pamiêci USB, wydruk kopii próbnej przed wydrukowaniem du¿ej 

liczby kopii dokumentu oraz stwarzaj¹ inne oszczêdzaj¹ce czas 

mo¿liwości, jak np. bezpośrednie drukowanie ze stron WWW, 

bezpośrednie drukowanie za³¹czników poczty elektronicznej czy 

z serwerów FTP.

W skrócie

• Wybór jednego z czterech modeli z szybkim drukowaniem: 

28, 36, 45 lub 50 stron/min.

• Rozdzielczośæ drukowania 600 x 600 dpi.

• Jednoprzebiegowy dupleks oszczêdza przestrzeñ biura i obni¿a koszty.

• Drukowanie sieciowe obs³uguje standard Gigabit Ethernet 

oraz najczêściej u¿ywane sieciowe systemy operacyjne i protoko³y.

• Bezpośrednie drukowanie z pamiêci USB – wygodne drukowanie 

danych bezpośrednio z wiêkszości pamiêci USB bez korzystania 

z komputera. 

• Bezpośrednie drukowanie plików XPS/PDF/TIFF/JPEG*1 

– pozwala zaoszczêdziæ czas dziêki drukowaniu plików XPS, PDF, TIFF 

i JPEG bez korzystania ze sterownika drukarki albo bezpośredniemu 

drukowaniu wybranego pliku z serwera FTP, ze strony WWW lub 

za³¹cznika e-mail.

• Standardowa emulacja PCL6 i opcjonalna PS3.*2

• Funkcja sieciowego kopiowania i drukowania w tandemie

– podwaja efektywn¹ prêdkośæ drukowania lub kopiowania poprzez 

rozdzielenie jednego du¿ego zadania pomiêdzy dwa urz¹dzenia 

wielofunkcyjne pod³¹czone do tej samej sieci.

• Druk próbny – próbny wydruk zadania mo¿na sprawdziæ przed 

wydrukowaniem du¿ej liczby kopii wielostronicowego dokumentu.

• Mo¿liwośæ druku czcionek kodu kreskowego*3.

*1 Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-PKX1 do bezpośredniego drukowania plików 
PDF oraz modu³ MX-PUX1 i dodatkowa pamiêæ MX-SMX3 do drukowania plików XPS. 
Niektóre formaty plików mog¹ nie byæ obs³ugiwane.

*2 Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-PKX1.
*3 Wymagany jest opcjonalny modu³ AR-PF1.

Funkcje obróbki koñcowej

Zszywanie
broszur

Dziurkowanie Zszywanie Zginanie broszur

(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

• Windows NT® 4.0, Windows Server™ 2003/2008

• Windows® 98/Me, Windows® 2000/XP/Vista/7

• Macintosh, Novell, UNIX, AS400
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100-kartkowy 
dwustronny 
podajnik 
dokumentów 
RSPF

Krótki czas 
uzyskania 
pierwszej kopii 
– 3,9 sekundy

£atwe, wydajne kopiowanie

Najwa¿niejsz¹ zalet¹ najnowszych urz¹dzeñ wielofunkcyjnych jest 

zoptymalizowana prêdkośæ, wydajnośæ i ³atwa obs³uga. Oprócz 

mo¿liwości szybkiego kopiowania z prêdkości¹ druku oferuj¹ krótki 

czas uzyskania pierwszej kopii – w zale¿ności od modelu 

3,9 sekundy lub 4,6 sekundy.

Jakośæ urz¹dzeñ jest dok³adnie taka, jakiej nale¿y oczekiwaæ 

od produktów fi rmy Sharp. Rozdzielczośæ 600 x 600 dpi jest 

wspomagana 256 odcieniami szarości do odtwarzania cienkich 

linii i delikatnych pó³tonów; regulacja cyfrowej automatycznej 

ekspozycji umo¿liwia uzyskanie optymalnego kontrastu kopii, 

a rêcznie wybierany tryb kopiowania dokumentów tekstowych 

i fotografi i zapewnia otrzymywanie dok³adnych kopii 

za ka¿dym razem.

Nowe urz¹dzenia pomagaj¹ utrzymaæ wydajnośæ pracy dziêki 

szerokiemu wyborowi zaawansowanych funkcji kopiowania, które 

zapewniaj¹ wyj¹tkow¹ wszechstronnośæ. Na przyk³ad funkcja 

kopiowania ksi¹¿kowego znakomicie nadaje siê do sk³adania 

kopii ksi¹¿ek (lub innych grubych dokumentów) bezpośrednio do 

formatu broszury. Tryb Card Shot umo¿liwia kopiowanie obu stron 

karty, np. dowodu osobistego lub prawa jazdy, na jednej stronie 

kartki podczas jednej operacji. Funkcja kopiowania/drukowania 

indeksów u³atwia kopiowanie lub drukowanie indeksów 

bezpośrednio na kartach indeksuj¹cych umo¿liwiaj¹cych podzia³ 

du¿ego dokumentu w segregatorach.

W skrócie

• Krótki czas uzyskania pierwszej kopii*1 – tylko 3,9 sekundy (4,6 

sekundy w przypadku modeli MX-M362N i MX-M282N).

• Opcjonalny bardzo szybki 100-kartkowy dwustronny podajnik 

dokumentów A3*2 (RSPF) przyspiesza i u³atwia dwustronne 

kopiowanie.

• Tryb przetwarzania orygina³ów o ró¿nych formatach 

automatycznie rozpoznaje ró¿ne formaty dokumentów i dobiera 

odpowiedni format papieru.

• Elektroniczne sortowanie i separacja offsetowa 

z oszczêdzaj¹cym przestrzeñ biura wewnêtrznym fi niszerem s³u¿¹ do 

rozdzielania zadañ.

• Funkcja budowania prac u³atwia zarz¹dzanie du¿ymi 

wielostronicowymi dokumentami, nawet jeśli liczba stron przekracza 

pojemnośæ podajnika RSPF*2.

• Funkcje edycji obrazu obejmuj¹ce Multi Shot, powiêkszanie na 

wiele stron, wielokrotne kopie orygina³u i obraz lustrzany zwiêkszaj¹ 

wszechstronnośæ urz¹dzenia.

• Funkcja kopiowania próbnego pozwala wydrukowaæ próbny 

zestaw dokumentów przed wydrukiem du¿ej liczby kopii.

• Tryb wstawiania ok³adek i przek³adek miêdzy foliami upraszcza 

tworzenie dokumentów o profesjonalnym wygl¹dzie.

*1 Najlepszy czas osi¹gniêty przy u¿yciu kartki formatu A4, podawanej d³u¿sz¹ krawêdzi¹ 
z pierwszej kasety papieru, kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urz¹dzenie znajduje 
siê w trybie gotowości. Mo¿e zale¿eæ od warunków pracy i środowiska systemu 
operacyjnego.

*2 Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-RP11.

z kolorowym skanerem sieciowym



Skanowanie 
do e-mail, do 
folderu siecio-
wego, na pulpit 
komputera, do 
serwera FTP lub 
pamiêci USB

Do 
50 orygina³ów 
na minutê

Szybkie kolorowe skanowanie sieciowe  

Skanowanie Skanowanie 
do e-mail

Skanowanie 
na serwer FTP

Skanowanie 
do folderu sieciowego

Skanowanie 
do pamięci USB

Skanowanie 
na pulpit komputera

Ka¿de z nowych urz¹dzeñ wielofunkcyjnych MX-M502N, 

MX-M452N, MX-M362N i  MX-M282N mo¿e szybko wykonywaæ 

du¿e zadania skanowania niezale¿nie, czy s¹ one czarno-bia³e, 

czy kolorowe, jednostronne czy dwustronne, przetwarzaj¹c do 50 

orygina³ów na minutê.

Poprzez panel sterowania mo¿na wybieraæ wiele miejsc odbioru, 

w tym poczty elektronicznej, folderów sieciowych, serwerów FTP, 

pulpitu komputera lub pamiêci USB. Mo¿esz równie¿ skanowaæ 

dokumenty bezpośrednio do wybranego formatu pliku, np. XPS, 

JPEG, TIFF i PDF oraz wysoko skompresowanego pliku PDF*1, 

sprawiaj¹c, ¿e pliki bêd¹ mniejsze, ich przesy³anie szybsze,

a koszty u¿ywania sieci ni¿sze.

W skrócie

• Skanowanie w kolorze do komputera, odbiorców poczty 

elektronicznej, serwerów FTP, folderów sieciowych lub pamiêci USB 

pod³¹czonej do ³atwo dostêpnego portu USB.

• Funkcja Scan to Me automatycznie przesy³a zeskanowane 

dokumenty pod adres e-mail autoryzowanego, aktualnie 

zalogowanego u¿ytkownika.

• Prêdkośæ skanowania do 50 orygina³ów na minutê.

• Skanowanie orygina³ów o ró¿nych formatach automatycznie 

dostosowuje dokumenty o ró¿nych formatach.

• Zgodnośæ ze standardem TWAIN umo¿liwia wspó³pracê 

z aplikacjami sieciowymi.

• Program Sharpdesk zarz¹dzaj¹cy dokumentami.

• Protokó³ Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 

umo¿liwia przegl¹danie adresów pocztowych w celu szybkiej 

dystrybucji zeskanowanych dokumentów oraz automatyczn¹ 

synchronizacjê z g³ównym serwerem pocztowym.

• Bezpośrednie skanowanie do plików XPS, TIFF, JPEG, PDF, 

szyfrowanych plików PDF oraz wysoko skompresowanych plików 

PDF*1.

*1 Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-EBX3.

MX-M502N/MX-M452N/MX-M362N/MX-M282N – SZYBKIE I UNIWERSALNE CZARNO-BIA£E URZ¥DZENIA WIELOFUNKCYJNE



Zautoma-
tyzowana 
obróbka 
koñcowa

Podgl¹d 
odebranych 
faksów

Uniwersalny faks

Istnieje mo¿liwośæ zwiêkszenia wydajności nowych urz¹dzeñ 

wielofunkcyjnych dziêki wykorzystaniu opcjonalnego modu³u 

faksu. Dokumenty mo¿na skanowaæ i wysy³aæ z bardzo du¿¹ 

prêdkości¹ 33 600 b/s za pomoc¹ faksu Super G3 albo po prostu 

wysy³aæ cyfrowe pliki bezpośrednio z komputera za pomoc¹ funkcji 

PC-faks/PC-i-faks*1.

Po pod³¹czeniu faksu dokumenty mo¿na automatycznie przesy³aæ 

do skrzynki pocztowej z pominiêciem wcześniejszego ich 

drukowania, a nastêpnie mo¿na przegl¹daæ obrazy dokumentów, 

co pomaga zdecydowaæ, które z nich powinny zostaæ 

wydrukowane.

Zautomatyzowana obróbka koñcowa faksów

Wbudowany modu³ dupleks oszczêdza materia³y dziêki 

automatycznemu drukowaniu przekazywanych faksów na 

obu stronach kartki; urz¹dzenie mo¿na ustawiæ w trybie 

automatycznego wykonywania kopii do dystrybucji. Jeśli zosta³ 

zainstalowany opcjonalny fi niszer, mo¿liwe bêdzie nawet zszywanie 

wielostronicowych faksów, umo¿liwiaj¹ce ich uporz¹dkowanie.

W skrócie

• Wysy³anie lub odbiór jednostronnych lub dwustronnych 

faksów w formatach do A3.

• Metody transmisji Super G3 i JBIG zwiêkszaj¹ prêdkośæ wysy³ania 

faksów i umo¿liwiaj¹ wysy³anie online skracaj¹ce czas operacji.

• Wysy³anie faksów w ci¹gu mniej ni¿ trzech sekund.

• Jednoprzyciskowe wybieranie odbiorcy 

– do 1000 zapisanych numerów.

• Mo¿liwośæ rozsy³ania faksów do 500 odbiorców.

• Odbieranie faksów bez u¿ycia papieru za pomoc¹ przekazywania 

wewnêtrznego i podgl¹du miniatur pozwalaj¹ zdecydowaæ odbiorcy, 

które faksy maj¹ zostaæ wydrukowane.

• Pamiêæ fl ash zapobiega utracie danych w przypadku 

awarii zasilania.

• Wysy³anie faksów dwustronnych umo¿liwia skanowanie 

dwustronnych dokumentów i wysy³anie ich jako dwustronnych 

faksów oraz drukowanie odebranych faksów na obu stronach kartki.

• Faks internetowy*1 – mo¿liwośæ bezpośredniego wysy³ania 

i odbierania z serwera SMTP oznacza, ¿e wysy³ane faksy internetowe 

nie s¹ przesy³ane poprzez serwer pocztowy, dziêki czemu przesy³anie 

faksów jest szybsze i tañsze.

• Funkcje PC-faks/PC-i-faks*1 umo¿liwiaj¹ wysy³anie danych 

bezpośrednio z komputera do urz¹dzenia faksuj¹cego z pominiêciem 

drukowania faksu na papierze.

• Funkcja potwierdzenia odbiorcy faksu pozwala unikn¹æ b³êdów 

przy wysy³aniu faksów dziêki potwierdzeniu numerów odbiorców 

przed wys³aniem faksu. 

*1 PC-faks wymaga opcjonalnego modu³u MX-FXX2, a PC-i-faks opcjonalnego modu³u 
MX-FWX1.

z kolorowym skanerem sieciowym

Czas przygotowania Czas transmisji Czas kończenia

G3 14,4 Kbps

Super G3 33,6 Kbps
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KOPIA DRUK SKAN FAKS PC-FAKS

Przetwarzane dane Zapisanie 
na twardym dysku

Ponowne 
wykorzystanie

Powtórne 
wysłanie

Powtórne 
drukowanie

Nowe urz¹dzenia wielofunkcyjne fi rmy Sharp s¹ wyposa¿one 

we wszystkie funkcje, których potrzebujesz do zarz¹dzania 

przep³ywem zadañ w swoim biurze. Zintegrowany twardy 

dysk o pojemności 80 GB zapewnia du¿o wolnego miejsca do 

zapisywania plików zeskanowanych danych, które w przysz³ości 

mo¿na przywo³ywaæ. Istnieje równie¿ mo¿liwośæ przechowywania 

i ponownego drukowania ca³ych zadañ bez powtórnego ich 

odtwarzania. 

Do 3000 plików lub 20000 stron*1 z danymi kopiowania, 

drukowania, skanowania i przesy³ania faksów*2 mo¿na 

zapisaæ w 1000 udostêpnionych folderach do archiwizacji 

d³ugookresowej, a tak¿e zapisaæ do 1000 plików lub 10000 

stron*1 w folderze tymczasowym w celu powielania 

wykonanych zadañ bez konieczności ponownego ich tworzenia. 

Dostêp do nich mo¿na uzyskaæ przez proste przegl¹danie miniatur 

na panelu LCD, wybór i wprowadzenie kodu PIN.

£atwe zarz¹dzanie dokumentami za pomoc¹ 

programu Sharpdesk

Program Sharpdesk zarz¹dzaj¹cy dokumentami, uruchamiany na 

komputerze lokalnym, umo¿liwia obs³ugê ponad 200 ró¿nych 

formatów plików. Pozwala przegl¹daæ, sortowaæ, wyszukiwaæ 

i udostêpniaæ pliki oraz tworzyæ dokumenty, stanowi¹ce po³¹czenie 

zeskanowanych i wprowadzonych przez operatora danych.

• Intuicyjny wyświetlacz udostêpnia podgl¹d miniatur.

• Sharpdesk Imaging umo¿liwia nanoszenie komentarzy w celu 

sporz¹dzania korekt bez u¿ycia papieru.

• Sharpdesk Composer ³¹czy ró¿ne formaty plików w pojedynczy 

dokument.

• Funkcja optycznego rozpoznawania znaków przetwarza 

dokumenty na edytowalne pliki tekstowe.

• Strefa Output zone rozprowadza pliki do poczty elektronicznej, 

drukarek i innych aplikacji.

• Funkcja wyszukiwania plików umo¿liwia wyszukiwanie plików 

za pomoc¹ nazwy pliku, s³owa kluczowego lub miniatury.

PLATFORMA SHARP OSA® 

(OPEN SYSTEMS ARCHITECTURE)

Wydajnośæ modeli MX-M502N, MX-M452N, MX-M362N 

i MX-M282N mo¿na jeszcze zwiêkszyæ, wykorzystuj¹c platformê 

Sharp OSA (Open Systems Architecture), która umo¿liwia 

niezale¿nym producentom oprogramowania bezpośrednie 

zintegrowanie urz¹dzenia wielofunkcyjnego z oprogramowaniem 

Twojego biura. Do wyboru s¹ trzy opcjonalne modu³y Sharp OSA:

• Integrator aplikacji (MX-AMX1) – pozwala u¿ytkownikom 

na dodawanie danych do zeskanowanych dokumentów, zanim 

zostan¹ wys³ane bezpośrednio do aplikacji przetwarzania 

i archiwizowania dokumentów.

• Modu³ komunikacji aplikacji (MX-AMX2) – umo¿liwia 

zdalnym aplikacjom tworzenie, konfi gurowanie i wykonywanie 

zadañ skanowania i drukowania na urz¹dzeniu wielofunkcyjnym.

• Zewnêtrzny modu³ kont (MX-AMX3) – dostosowuje 

wykorzystanie urz¹dzenia do potrzeb u¿ytkowników i grup 

roboczych oraz ogranicza zakres wykorzystania urz¹dzenia 

zgodnie z prawami dostêpu poszczególnych u¿ytkowników.

*1 Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej fi rmy Sharp (format A4 o pokryciu 6%, 
obraz czarno-bia³y). Folder tymczasowy korzysta z tej samej powierzchni dyskowej co funkcja 
budowania prac. Podczas korzystania z obu funkcji równocześnie na dysku dostêpne jest 
12 GB. W przypadku dokumentów kolorowych liczba przechowywanych stron jest mniejsza.

*2 W przypadku faksu i faksu internetowego za pomoc¹ funkcji przechowywania mo¿na
 zapisywaæ wy³¹cznie wys³ane dane (a nie odebrane faksy).

MX-M502N/MX-M452N/MX-M362N/MX-M282N – SZYBKIE I UNIWERSALNE CZARNO-BIA£E URZ¥DZENIA WIELOFUNKCYJNE



Program Printer 
Administration 
Utility

Zdalny przedni 
panel sterowania

Zintegrowane zarz¹dzanie urz¹dzeniami

Podobnie jak wszystkie urz¹dzenia wielofunkcyjne fi rmy Sharp, 

modele MX-M502N, MX-M452N, MX-M362N i MX-M282N 

s¹ ³atwe w konfi guracji i obs³udze. Z jednego miejsca mo¿na 

zdalnie zarz¹dzaæ wieloma urz¹dzeniami. W efekcie uzyskujemy 

maksymaln¹ wydajnośæ pracy w minimalnym czasie.

Ustawienia systemu na stronach WWW

Administratorzy maj¹ mo¿liwośæ konfi gurowania wa¿nych 

ustawieñ systemu (np. zarz¹dzania ksi¹¿k¹ adresow¹, zarz¹dzania 

zarchiwizowanymi danymi) oraz kontrolowania dostêpu do obs³ugi 

urz¹dzenia poprzez sieæ lub z panelu sterowania.

Kontrola dostêpu

Mo¿esz kontrolowaæ koszty, ograniczaj¹c dostêp do obs³ugi 

urz¹dzenia osobom lub ograniczaj¹c wykonywanie pewnych 

zadañ, np. udzielaj¹c pozwolenia na drukowanie lub kopiowanie 

du¿ych zadañ tylko określonym u¿ytkownikom.

Prawa dostêpu do urz¹dzenia i jego obs³ugi mo¿na ustawiaæ 

dla ró¿nych grup roboczych i wydzia³ów. Zwiêkszon¹ kontrolê 

mo¿na uzyskaæ, konfi guruj¹c do 1000 chronionych has³ami kont 

u¿ytkowników z indywidualnymi ustawieniami.

Zdalna diagnostyka

Modele MX-M502N, MX-M452N, MX-M362N i MX-M282N 

mo¿na zdalnie monitorowaæ poprzez przegl¹darkê internetow¹ 

i sprawdzaæ takie warunki, jak np. „Niski poziom toneru”. 

Dodatkowo, np. funkcje wysy³ania informacji o stanie i alarmów 

poczt¹ e-mail, mog¹ automatycznie generowaæ i wysy³aæ 

powiadomienia poprzez e-mail w przypadku konieczności podjêcia 

dzia³añ naprawczych lub konserwacyjnych.

U¿yteczne oprogramowanie sieciowe

Program Printer Administration Utility (PAU) fi rmy Sharp, 

dostarczany w standardzie, sprawia, ¿e konfi guracja drukarek 

i urz¹dzeñ wielofunkcyjnych jest szybsza i ³atwiejsza ni¿ 

kiedykolwiek przedtem. Dziêki programowi PAU mo¿esz 

monitorowaæ dowoln¹ drukarkê w sieci zgodn¹ z SNMP, nie 

odchodz¹c od swojego biurka, i utrzymywaæ pe³n¹ kontrolê nad 

infrastruktur¹ drukarek w czasie rzeczywistym poprzez dowoln¹ 

przegl¹darkê internetow¹. Raporty o b³êdach, wsparcie techniczne, 

instalacja sterowników, konfi guracja drukarek: wszystko staje siê 

prostsze i bardziej dostêpne.

Kolejnym udogodnieniem sieciowym jest program Sharp Printer 

Status Monitor, który umo¿liwia sprawdzanie stanu dzia³ania 

urz¹dzeñ wielofunkcyjnych – przed rozpoczêciem zadania mo¿na 

sprawdziæ ilośæ toneru i papieru oraz stan innych funkcji. 

Na pulpicie wyświetla siê ikona, która informuje, ¿e zadanie 

zosta³o wykonane, a dokumenty s¹ gotowe do odebrania.

Klonowanie urz¹dzeñ umo¿liwia szybkie uruchomienie

Konfi gurowanie urz¹dzeñ wielofunkcyjnych fi rmy Sharp jest 

szybkie i proste. Wystarczy ustawiæ pierwsze urz¹dzenie, 

skopiowaæ jego ustawienia i przes³aæ ca³¹ konfi guracjê 

do pozosta³ych urz¹dzeñ za pomoc¹ przegl¹darki internetowej. 

Dla wiêkszej wygody mo¿esz edytowaæ ustawienia, zanim 

rozpoczniesz ich przesy³anie.

Zdalne sterowanie upraszcza obs³ugê

Interfejs dostêpu do zdalnego sterowania pozwala 

administratorowi zaoszczêdziæ czas i skróciæ okresy przestojów 

dziêki wsparciu personelu poprzez przegl¹danie i obs³ugê panelu 

sterowania urz¹dzenia bez odchodzenia od biurka. Wsparcie 

techniczne, dostêpne poprzez przegl¹darkê internetow¹, pozwala 

bezpośrednio rozwi¹zaæ problem lub podaje operatorowi sposób 

rozwi¹zania krok po kroku z tym samym skutkiem.

z kolorowym skanerem sieciowym



Modu³ ochrony 
danych

Kontrola 
dokumentów

Wiod¹ce na rynku wielopoziomowe zabezpieczenia

MacintoshWindows® 98/Me
Windows® 2000/XP/Vista/7

(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Nieznany komputer – odmowa dostępu

DANE
KOPII

DANE
DRUKU

DANE
SKANU

DANE
FAKSU

Kasowanie danychSzyfrowanie danych

Dane zgromadzone podczas każdego z zadań zostaną 
automatycznie wykasowane po zakończeniu pracy.

SKASO-
WANEPOUFNE

Modele MX-M502N, MX-M452N, MX-M362N i MX-M282N 

chroni¹ poufne dane dziêki wydajnej technologii szyfrowania 

i zaawansowanym funkcjom bezpieczeñstwa, zabezpieczaj¹cym 

sieæ i dane na wielu poziomach.

Modu³ ochrony danych

Cyfrowe kopiarki, drukarki i urz¹dzenia wielofunkcyjne mog¹ 

przechowywaæ setki stron poufnych informacji z poprzednich 

zadañ na twardych dyskach lub w pamiêciach wewnêtrznych. ¯eby 

zabezpieczyæ te informacje przed nieuprawnionym dostêpem, 

opcjonalny modu³ ochrony danych automatycznie szyfruje dane lub 

trwale usuwa je po wykonaniu zadania. Szyfrowana jest równie¿ 

ksi¹¿ka adresowa.

Funkcja kontroli dokumentów

Kontrola dokumentów*1 zapobiega kopiowaniu, skanowaniu, 

przesy³aniu faksem i archiwizowaniu poufnych dokumentów 

przez nieupowa¿nione osoby. Podczas pierwszego kopiowania 

lub drukowania do dokumentu dodawane s¹ dane chroni¹ce 

przed kopiowaniem. Jeśli ktoś próbuje później skopiowaæ lub 

zeskanowaæ jeden z tych dokumentów, zadanie jest anulowane 

albo wysuniêta zostaje pusta strona*2.

W skrócie

• Modu³ ochrony danych*1 szyfruje dane zapisywane na twardym 

dysku i w wewnêtrznej pamiêci, w bezpieczny sposób ca³kowicie je 

usuwaj¹c po wykonaniu zadania.

• Bezpieczna karta sieciowa zapewnia port i protokó³ sieciowy, które 

chroni¹ urz¹dzenie przed bezpośrednim pod³¹czeniem i uzyskaniem 

dostêpu przez nieupowa¿nionych u¿ytkowników.

•  Protoko³y SSL (Secure Sockets Layer) i IPsec szyfruj¹ przesy³ane 

dane, chroni¹c je przed wyciekaniem poprzez sieæ.

• Szyfrowanie plików PDF chronionych has³em zapobiega 

przegl¹daniu poufnych danych przez osoby nieupowa¿nione.

• Kontrola dokumentów*1 zapobiega kopiowaniu, skanowaniu, 

wysy³aniu faksem i archiwizowaniu dokumentów przez osoby 

nieupowa¿nione.

• Obs³uga standardu IEEE 802.1X, który kontroluje dostêp do sieci 

poprzez porty.

• Identyfi kacja u¿ytkownika – uzyskanie dostêpu do urz¹dzenia 

wymaga zalogowania poprzez wprowadzenie has³a.

• Archiwizacja poufnych danych i ich drukowanie s¹ 

zabezpieczone – odtworzenie dokumentu wymaga od u¿ytkownika 

wprowadzenia kodu PIN.

• Bezpieczna archiwizacja danych za pomoc¹ funkcji 

przechowywania dokumentów*1 – wszystkie dane zapisane 

na twardym dysku s¹ szyfrowane. Funkcja zaawansowanego 

przechowywania dokumentów wykorzystuje zabezpieczenia has³ami, 

zapewniaj¹c rzeteln¹ ochronê danych*3.

*1 Wymagany jest opcjonalny modu³ ochrony danych. Funkcja kontroli dokumentów mo¿e 
nie dzia³aæ wraz z niektórymi typami dokumentów i papierów.

*2 Mo¿e nast¹piæ wysuniêcie pustej strony, jeśli papier do wykonania zadania zosta³ 
pobrany zanim urz¹dzenie MFP wykry³o dane chronione przed kopiowaniem.

*3 Ochrona has³em jest zapewniana standardowo. Szyfrowanie danych jest opcjonalne.

MX-M502N/MX-M452N/MX-M362N/MX-M282N – SZYBKIE I UNIWERSALNE CZARNO-BIA£E URZ¥DZENIA WIELOFUNKCYJNE



Obróbka 
koñcowa

7. MX-TRX2

14. MX-FXX2

11. MX-LCX1

8. MX-DEX9 9. MX-DEX8 10. MX-DK131

Zdjêcie pokazuje urz¹dzenie z MX-TU11

5. MX-RBX3

6. MX-TU11

1. MX-FNX9 + MX-PNX1A/C/D

lub

2. MX-FN10 + MX-PNX5A/C/D

12. MX-VRX1 13. MX-RP11

3. MX-FN11 4. MX-PNX6A/C/D

MX-M502N/MX-M452N/MX-M362N/MX-M282N – dostêpne opcje

Urz¹dzenie g³ówne

8. Podstawa z szufl ad¹ MX-DEX9 
o pojemności 2 x 500 kartek
Od A3 do B5R, 500 kartek (80 g/m2) dla tacy dolnej i górnej.

9. Podstawa z szufl ad¹ MX-DEX8 o pojemności 500 kartek
Od A3 do B5R: 500 kartek (80 g/m2).

10. Podstawa MX-DK131

11. Podajnik papieru o du¿ej pojemności 
MX-LCX1 (3500 kartek)
Od A4 do B5: 3500 kartek (80 g/m2).

12. Pokrywa dokumentów MX-VRX1

13. Dwustronny jednoprzebiegowy podajnik 
dokumentów MX-RP11
Od A3 do B5, 100 kartek (80 g/m2), 35 – 128 g/m2 
(tryb jednostronny), 50 – 105 g/m2 (dupleks).

Inne modu³y opcjonalne

Modu³ pamiêci dodatkowej MX-SMX3 (1 GB)

Drukowanie

Modu³ PostScript 3 MX-PKX1
Umo¿liwia drukowanie w PostScript 3.
Modu³ XPS - MX-PUX1
(Niezbêdny jest modu³ MX-SMX3).
Zestaw czcionek kodów kreskowych AR-PF1

Faks

14. Modu³ faksu MX-FXX2
Modu³ faksu Super G3.
Modu³ faksu internetowego MX-FWX1

Skanowanie

Modu³ stempluj¹cy AR-SU1
Oznacza zeskanowane dokumenty do sprawdzenia.
Modu³ zwiêkszonej kompresji MX-EBX3

Licencje programu Sharpdesk

MX-USX1 x 1 u¿ytkownik 
MX-USX5 x 5 u¿ytkowników
MX-US10 x 10 u¿ytkowników
MX-US50 x 50 u¿ytkowników
MX-USA0 x 100 u¿ytkowników

Bezpieczeñstwo

Modu³ ochrony danych MX-FR24U

Platforma Sharp OSA®

Integrator aplikacji MX-AMX1
Modu³ komunikacji aplikacji MX-AMX2
Zewnêtrzny modu³ kont MX-AMX3

Wybrane elementy wyposa¿enia dodatkowego mog¹ nie byæ
dostêpne w niektórych regionach sprzeda¿y.

*1 Format A4 lub mniejszy, 80 g/m2.

* 645 mm z wysuniêt¹ tac¹.

695 mm

1213 mm

Pokazano z wyposa¿eniem dodatkowym.

515 mm*
127 mm

615 mm
1627 mm

370 mm

z kolorowym skanerem sieciowym

Opcjonalne 
modu³y 
komunikacyjne

Obróbka koñcowa

1. Finiszer MX-FNX9
Od A3 do B5 (offset/zszywanie), od A3W do A5R (bez offsetu).
Taca offsetowa (górna): maks. pojemnośæ papieru 500 kartek.*1

Liczba zszywanych kartek: maks. 50 kartek, zszywanie w kilku 
miejscach.*1

Miejsca zszycia: 3 miejsca (z przodu, z ty³u albo 2 punkty 
zszycia).*1

Opcjonalny modu³ dziurkacza do fi niszera MX-FNX9
MX-PNX1A – modu³ dziurkacza (2 dziurki).
MX-PNX1C – modu³ dziurkacza (4 dziurki).
MX-PNX1D – modu³ dziurkacza (4 dziurki szeroko rozstawione).

2. Finiszer siod³owy MX-FN10 (1000 kartek)
Od A3 do B5 (offset/zszywanie), od A3W do A5R (bez offsetu).
Taca offsetowa (górna): maks. pojemnośæ papieru 1000 
kartek.*1  Liczba zszywanych kartek: maks. 50 kartek, zszywanie 
w kilku miejscach.*1  Miejsca zszycia: 3 miejsca (z przodu, z ty³u 
albo 2 punkty zszycia).*1

Taca zszywania broszur (dolna): 10 zestawów (od 11 do 
15 kartek), 15 zestawów (od 6 do 10 kartek), 20 zestawów 
(od 1 do 5 kartek). Maks. 15 kartek na zestaw.

Opcjonalny modu³ dziurkacza do fi niszera MX-FNX10
MX-PNX5A – modu³ dziurkacza (2 dziurki).
MX-PNX5C – modu³ dziurkacza (4 dziurki).
MX-PNX5D – modu³ dziurkacza (4 dziurki szeroko rozstawione).

3. Finiszer o du¿ej pojemności MX-FN11 (4000 kartek)
Od A3 do B5 (offset/zszywanie), od A3W do A5R 
(bez zszywania/offset).
Taca górna: maks. pojemnośæ 1550 kartek.*1

Taca dolna: maks. pojemnośæ 2450 kartek.*1

Liczba zszywanych kartek: maks. 50 kartek, 
zszywanie w kilku miejscach.*1

Miejsca zszycia: 3 miejsca 
(z przodu, z ty³u albo 2 punkty zszycia).*1

4. Opcjonalny modu³ dziurkacza do fi niszera MX-FNX11
MX-PNX6A – modu³ dziurkacza (2 dziurki).
MX-PNX6C – modu³ dziurkacza (4 dziurki).
MX-PNX6D – modu³ dziurkacza (4 dziurki szeroko rozstawione).

5. Modu³ prowadzenia papieru MX-RBX3
Wymagany, jeśli u¿ywany jest fi niszer MX-FN10 lub MX-FN11.

6. Taca wyjścia MX-TU11 – wymagana w przypadku braku 
fi niszera.

7. Taca wyjścia MX-TRX2



Dane techniczne

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były 
aktualne w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfi katu i jest ono umieszczane na produktach 
spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym w Stanach 
Zjednoczonych. Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami handlowymi 
fi rmy Microsoft Corporation. Nazwa SAP i wszystkie logo SAP są zarejestrowanymi znakami handlowymi fi rmy SAP AG 
w Niemczech i innych krajach. Citrix jest zarejestrowanym znakiem handlowym fi rmy Citrix Systems, Inc. i/lub jednej 
lub więcej fi lii, i może być zarejestrowany w Urzędzie Patentowym i Znaków Handlowych w Stanach Zjednoczonych 
oraz w innych krajach. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub 
zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, lipiec 2010. 
Ref: MX-M502N/MX-M452N/MX-M362N/MX-M282N. Wszystkie znaki handlowe zostały zaznaczone. E&OE.

*1 Przy zalecanym napiêciu zasilaj¹cym. Zale¿y od ustawieñ urz¹dzenia i warunków w otoczeniu. *2 1 GB = jeden miliard bajtów w odniesieniu do pojemności twardego dysku. Rzeczywista pojemnośæ sformatowanego dysku jest 
mniejsza. *3 Najlepszy czas osi¹gniêty przy u¿yciu kartki formatu A4, podawanej d³u¿sz¹ krawêdzi¹ z pierwszej kasety papieru, kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urz¹dzenie znajduje siê w trybie gotowości. Mo¿e w du¿ym 
stopniu zale¿eæ od warunków pracy i środowiska systemu operacyjnego. *4 Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej fi rmy Sharp (format A4 o pokryciu 6%, obraz czarno-bia³y). Folder tymczasowy korzysta z tej samej 
powierzchni dyskowej co funkcja budowania prac. Podczas korzystania z obu funkcji równocześnie na dysku dostêpne jest 12 GB. W przypadku dokumentów kolorowych liczba przechowywanych stron jest mniejsza. *5 Wymagany 
jest opcjonalny modu³ MX-FXX2. *6 Do przegl¹dania plików XPS na komputerze z systemem operacyjnym innym ni¿ Windows Vista niezbêdna jest aplikacja XPS Viewer. *7 Wymagany opcjonalny modu³ MX-EBX3. *8 System Mac 
OS i EtherTalk wymagaj¹ opcjonalnego modu³u MX-PKX1. *9 Wymagane s¹ opcjonalne modu³y MX-PUX1 i MX-SMX3 (1 GB) do obs³ugi plików XPS. *10 Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej fi rmy Sharp z ok. 700 
znakami (format A4 podawany d³u¿sz¹ krawêdzi¹) przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prêdkości¹ 33 600 b/s, z kompresj¹ JBIG.

MX-M502N/MX-M452N
MX-M362N/MX-M282N
Cyfrowy system wielofunkcyjny

Dane ogólne

Prędkość urządzenia (maks.) A4 A3

MX-M502N  50 stron/kopii na minutę 22 strony/kopii na minutę

MX-M452N  45 stron/kopii na minutę 20 stron/kopii na minutę

MX-M362N  36 stron/kopii na minutę 17 stron/kopii na minutę

MX-M282N 28 stron/kopii na minutę 15 stron/kopii na minutę

Format papieru Maks. A3W (poprzez podajnik boczny), min. A5R

Pojemność Standardowo: 1100 kartek (2 szufl ady o pojemności 500 kartek każda

   i 100-kartkowy uniwersalny podajnik boczny)

   Maksymalna: 5600 kartek (4 szufl ady o pojemności 500 kartek każda, 

   3500-kartkowy podajnik o dużej pojemności 

   i 100-kartkowy uniwersalny podajnik boczny)

Gramatura papieru Szufl ada:  60 g/m2–209 g/m2

   Podajnik papieru o dużej pojemności: 60 g/m2–105 g/m2

   Uniwersalny podajnik boczny:  56 g/m2–209 g/m2

Czas nagrzewania*1 Krótszy niż 20 sekund

Pamięć Kopiarka: 576 MB (standardowa) Drukarka: 1 GB (standardowa) – 2 GB (maks.)

   Twardy dysk*2 o pojemności 80 GB

Źródło zasilania Napięcie znamionowe ±10%, 50/60 Hz

Pobór mocy (maks.) 1,84 kW (przy zasilaniu napięciem od 220 do 240 V)

Wymiary zewnętrzne Z pokrywą dokumentów:  645 x 695 x 833 mm

(szer. x gł. x wys.) Z dwustronnym podajnikiem RSPF: 645 x 695 x 953 mm

Ciężar (przybliżony) Z pokrywą dokumentów:  88 kg

   Z dwustronnym podajnikiem RSPF: 95 kg

Kopiarka

Format skanowanego oryginału Maks. A3

Czas uzyskania pierwszej kopii *3 (sekundy) 

MX-M502N  3,9

MX-M452N 3,9

MX-M362N  4,6

MX-M282N 4,6

Kopiowanie w trybie ciągłym Maks. 999 kopii

Rozdzielczość 600 x 600 dpi

Gradacja Odpowiednik 256 odcieni

Zakres regulacji skali kopiowania 25 – 400% (25 – 200% podczas kopiowania za pomocą podajnika RSPF) ze skokiem 1%

Zaprogramowane skale kopiowania 10 skal (5R/5E)

Przechowywanie dokumentów

Pojemność przechowywania Folder główny i foldery własne: 38 GB, 20 000 stron*4 lub 3000 plików

dokumentów Folder tymczasowy: 12 GB, 10 000 stron*4 lub 1000 plików

Przechowywanie zadań Kopie, wydruki, skany, wysłane faksy*5

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

Przechowywanie poufnych danych Ochrona hasłem

Kolorowy skaner sieciowy

Metoda skanowania Push scan (z panelu sterowania)

   Pull scan (z aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN)

Rozdzielczość Push scan: 100, 200, 300, 400, 600 dpi

   Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi

   Od 50 do 9600 dpi zgodnie z ustawieniem użytkownika

Formaty plików TIFF, PDF, szyfrowane pliki PDF, JPEG (tylko kolorowe), XPS*6 oraz wysoko skompresowane pliki PDF*7

Programy narzędziowe skanera Program Sharpdesk

Odbiorcy zeskanowanych Skanowanie do e-mail, na pulpit, do serwera FTP, 

dokumentów folderu sieciowego (SMB), pamięci USB

Drukarka sieciowa

Rozdzielczość 600 x 600 dpi

Interfejs USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

Obsługiwane Standardowo: Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows 2000/XP,

systemy operacyjne*8 Windows Vista, Windows 7

   Opcjonalnie: Mac OS 9.0–9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11,

   10.5–10.5.8, 10.6–10.6.2

Protokoły sieciowe*8 TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

Protokoły druku LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie załączników e-mail), HTTP,  

   Aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania 

   drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP

Emulacja PDL Standardowa: emulacja PCL6

   Opcjonalnie: emulacja PS3*8, XPS*9

Dostępny zestaw czcionek 80 czcionek do emulacji PCL, 136 czcionek do emulacji PS3

Faks (wymagany jest opcjonalny moduł MX-FXX2)

Metody kompresji MH/MR/MMR/JBIG

Protokoły komunikacji Super G3

Czas wysyłania Krótszy niż 3 sek*10

Prędkość modemu Od 33 600 b/s do 2400 b/s z automatyczną redukcją prędkości

Rozdzielczość wysyłania Standardowa: 203,2 x 97,8 dpi Ultra Fine: 406,4 x 391 dpi

Format zapisu Od A3 do A5

Pamięć 8 MB pamięci fl ash

Odcienie szarości Odpowiednik 256 odcieni


