
AR-5520/N
AR-5516/N
Cyfrowy system wielofunkcyjny

BARDZO WYDAJNE, UNIWERSALNE BIURKOWE 
SYSTEMY WIELOFUNKCYJNE 

20/16 STRON/
MIN W TRYBIE 
CZARNO-BIAŁYM

WBUDOWANA 
FUNKCJA 
SKANOWANIA 
W TRYBIE 
CZARNO-BIAŁYM 
600 x 600 dpi

POJEMNE 
PODAJNIKI 
PAPIERU
1100 KARTEK

TECHNOLOGIA 
DRUKU SPLC 
DOSTĘPNA  
W STANDARDZIE 
UMOŻLIWIA 
SZYBSZE 
DRUKOWANIE

Wysoka wydajność
•    4 specjalne modele spełniające potrzeby Twojego biura  

− od zwykłego drukowania po skanowanie, dwustronne kopiowanie  
i funkcje drukowania sieciowego

•   Prędkość wydruków to maks. 20 stron/min (wersje AR-5520N) i 16 stron/
min (wersje AR-5516N) w trybie czarno-białym

•  Krótki czas pierwszej kopii − 7,2 sekundy

•   Funkcja „skanuj raz, drukuj wiele razy” przechowuje zeskanowane 
oryginały w pamięci, dzięki czemu można wykonać do 999 kopii każdej 
strony

 
•  Maksymalna pojemność podajników papieru do 1100 kartek

•   Dwa standardowe 250-kartkowe podajniki papieru, do których papier 
wkłada się od przodu (jeden 250-kartkowy podajnik w przypadku wersji 
AR-5516)

•  100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny

•      Automatyczne sortowanie wielu zestawów kopii w uporządkowanej 
kolejności

•    Standardowa technologia SPLC umożliwia szybsze drukowanie

•     Funkcja „przetwarzaj raz, drukuj wiele razy” (RIP Once/Print  
Many – ROPM) umożliwia szybkie drukowanie kilku zestawów 
dokumentów

•     Wbudowany skaner o rozdzielczości 600 x 600 dpi w trybie  
czarno-białym umożliwia skanowanie dokumentów, które będą  
cyfrowo przetworzone i przechowywane

•     Opcjonalny 40-kartkowy podajnik SPF automatycznie wykonuje kopie  
z zestawu do 40 oryginałów (wyłącznie modele AR-5520/5516)

 
•     Wbudowany moduł dupleks oraz opcjonalny 40-kartkowy podajnik RSPF 

podnoszą sprawność wykonywanych zadań (wyłącznie modele  
AR-5520N/5516N)

•    Bezpośrednie podłączenie do komputera poprzez interfejs USB 2.0  
(z wyjątkiem modeli N)

•  Wysokiej jakości drukowanie sieciowe z wykorzystaniem protokołu TCP/IP 
(wyłącznie modele AR-5520N/5516N) 

Znakomita jakość obrazów
•   Rozdzielczość 600 dpi i 256 odcieni szarości zapewniają precyzyjne 

odtwarzanie szczegółów

•   Automatyczna cyfrowa regulacja ekspozycji zapewnia optymalny kontrast 
kopii

•   Tryb tekst/zdjęcie rozpoznaje zdjęcia i tekst w dokumentach i pomaga 
uzyskać najlepszy kontrast kopii

•  Automatyczne ustawienie skali

Niskie koszty eksploatacji i oszczędność energii

•   Funkcja „N-up” umożliwia wydrukowanie wielu stron na pojedynczej 
kartce, oszczędzając papier

•   Tryb oszczędzania toneru (tylko podczas kopiowania) umożliwia 
wydrukowanie wszystkich dużych czarnych obszarów w odcieniu szarym, 
dzięki czemu zmniejsza się zużycie toneru

•  Automatyczne wyłączanie zmniejsza zużycie energii

•   Tryb obniżonego zużycia energii wyłącza rolkę grzejną, zmniejszając 
zużycie energii

 
Każdy pracownik w biurze może obsługiwać system 
wielofunkcyjny

•   Kompaktowy projekt pozwala umieścić system w miejscu, w którym 
konwencjonalna kopiarka/drukarka nigdy by się nie zmieściła

•  Opcjonalny program zarządzający dokumentami Sharpdesk™ umożliwia 
użytkownikowi proste porządkowanie, wyszukiwanie, edytowanie  
i rozprowadzanie zeskanowanych dokumentów



AR-5520/N
AR-5516/N
Cyfrowy system wielofunkcyjny

DANE TECHNICZNE

Parametry ogólne
Typ Biurkowy

Maks. prędkość urządzenia
AR-5520/N
AR-5516/N

A4 orientacja pionowa
20 kopii/min i stron/min
16 kopii/min i stron/min

Format papieru Maks. A3, min. A5 (min. A6R podawany z podajnika bocznego)

Gramatura papieru Podajnik: 56–90 g/m2

Podajnik boczny: 56–200 g/m2

Pojemność podajników 
papieru
AR-5520

AR-5516

Standardowa: 600 kartek (dwa 250-kartkowe podajniki oraz 
100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny)
Maksymalna: 1100 kartek (cztery 250-kartkowe podajniki 
i 100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny)
Standardowa: 350 kartek (jeden 250-kartkowy podajnik  
i 100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny)
Maksymalna: 1100 kartek (cztery 250-kartkowe podajniki  
i 100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny)

Czas nagrzewania 45 sekund

Pamięć 64 MB

Maks. pobór mocy 1,2 kW

Źródło zasilania Lokalne napięcie znamionowe +/- 10%, 50/60Hz

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
AR-5520
AR-5516

włączając pokrywę oryginału
590 x 550 x 555 mm
590 x 550 x 470 mm

Ciężar (bez wyposażenia 
dodatkowego)
AR-5520
AR-5516

33,1 kg
28,2 kg

Kopiarka
Format oryginału Maks. A3

Czas pierwszej kopii*1 7,2 sekundy

Kopiowanie ciągłe Maks. 999 kopii

Rozdzielczość Standardowa: 600 x 300 dpi
Tryb Photo: 600 x 600 dpi

Gradacja szarości 256 odcieni

Zakres regulacji skali 
kopiowania

Od 25% do 400% ze skokiem 1%  
(od 50% do 200% z wykorzystaniem podajnika dokumentów)

Zaprogramowane skale 
kopiowania

8 skal (4R/4E)

Drukarka
Rozdzielczość 600 x 600 dpi

Interfejs USB 2.0 

Obsługiwane systemy 
operacyjne

Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista

Język opisu strony SPLC*2

Gradacja szarości 256 odcieni

Drukarka sieciowa (wyłącznie modele AR-5520N/AR-5516N)
Rozdzielczość 600 x 600 dpi

Interfejs 10Base-T/100Base-TX 

Protokoły sieciowe TCP/IP

Obsługiwane systemy 
operacyjne

Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista

Język opisu strony SPLC*2

Skaner
Kompatybilność TWAIN/WIA (tylko XP) STI

Rozdzielczość Tryb czarno-biały (binarny): 600 x 600 dpi
Skala szarości: 300 x 300 dpi

Formaty plików BMP, TIFF, PDF

Oprogramowanie  
narzędziowe skanera

Button Manager, Sharpdesk*3

Odbiorcy skanu Pulpit

Obsługiwane systemy 
operacyjne

Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista

*1 Podawanie kartek formatu A4 w orientacji pionowej z pierwszego podajnika
*2 Język Sharp Printer Language z kompresją, GDI z kompresją JBIG
*3 Niezbędna jest dodatkowa licencja programu Sharpdesk

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były aktualne w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfikatu i jest ono umieszczane na produktach 
spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Windows i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. SAP  
i wszystkie logo SAP są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy SAP AG w Niemczech i w innych krajach. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub 
zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation 2008 Ref: ulotka AR-5520/AR-5516. Wszystkie znaki handlowe zostały zaznaczone. E&OE.

Uwaga: Urządzenie AR-5516 może równocześnie współpracować z podajnikami AR-D34 i AR-D35.

Moduł AR-D35
2 x 250-kartkowy podajnik papieru

Moduł AR-D34
250-kartkowy podajnik papieru

AR-5520 AR-5516

Moduł AR-SP10
 40-kartkowy podajnik dokumentów (SPF)

(wyłącznie modele AR-5520 i AR-5516)

Urządzenie podstawowe

Moduł AR-RP10
 40-kartkowy podajnik dokumentów (RSPF)

(wyłącznie modele AR-5520N i AR-5516N)

MX-USX1/X5
Sharpdesk 1/5-License kit

Sharp Electronics (Europe) GMBH 
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tel. +48 22/545 81 00, faks: +48 22/545 81 05

www.sharp.pl

Dealer:


