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SHARP MX-2640N
Cena :
Chwilowy brak ceny
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Producent : SHARP
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

Nowy model MX-2640N - to zaawansowane wieloplatformowe urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone dla wymagających środowisk IT.
Standardowa platforma Sharp OSA umożliwia bezproblemową integrację urządzenia z aplikacjami typu „chmura” oraz połączenie z
głównymi środowiskami sieciowymi. Możesz dodać pełny dostęp do internetu, żeby przeglądać i drukować zawartość stron WWW.
Standardowy modem bezprzewodowej sieci LAN umożliwia podłączenie do bezprzewodowych sieci. Praktyczna funkcja zdalnej kontroli
dostępu umożliwia udzielanie pomocy personelowi w przeprowadzaniu konfiguracji i rozwiązywaniu problemów oraz pozwala na
przeprowadzanie szkoleń na żywo poprzez sieć. Oznacza to, że zyskujesz wydajność, uniwersalność i wygodę, których potrzebuje każde
nowoczesne biuro.
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Model MX-2640N (drukowanie z prędkością 26 stron na minutę) umożliwia szybkie wykonywanie najwyższej jakości kolorowych wydruków.
Standardowo wyposażony jest w funkcje drukowania dwustronnego, kopiowania i skanowania oraz w solidne zabezpieczenia.
Ciekłokrystaliczny kolorowy panel sterowania o przekątnej 10,1 cala z obsługą wielopunktowego dotyku, zintegrowana wysuwana
klawiatura oraz możliwość wysuwania panelu sterowania zostały zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze. Możesz skorzystać z bogatego
wyposażenia dodatkowego zwiększając wydajność pracy całego biura. Instalacja oszczędzającego przestrzeń biura finiszera wewnętrznego
z elektronicznym sortowaniem i offsetową separacją pionową lub finiszera siodłowego umożliwi tworzenie dokumentów o profesjonalnym
wyglądzie w prosty sposób. Istnieje również możliwość dodania faksu, dodatkowych zabezpieczeń, zwiększenie pojemności papieru do
6600 arkuszy po zainstalowaniu szuflady papieru o dużej pojemności do drukowania/kopiowania w tandemie i aplikacji niezależnych
producentów do automatyzowania zadań biurowych.
Model MX-2640N, posiadający certyfikat Energy Star, wykorzystuje opracowaną przez firmę Sharp najnowszą energooszczędną
technologię. Krótki czas nagrzewania, wydajne lampy LED zastosowane w skanerze, samoregulacja, zaprogramowane automatyczne
wyłączanie oraz specjalne funkcja rekomendacji trybu Eco i skanowanie w trybie Eco - pomagają obniżyć koszty i wspierają ochronę
środowiska.
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Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
Szybkość w stronach na minutę: 26 w trybie czarno-białym i 26 w trybie kolorowym
Pojemność podajników papieru: 600 arkuszy standardowo; 6600 arkuszy maksymalnie
Możliwość sprawnej integracji z aplikacjami typu „chmura”
Łatwy w obsłudze duży ciekłokrystaliczny panel dotykowy o przekątnej 10,1 cala z obsługą wielopunktowego dotyku
Standardowy modem bezprzewodowej sieci LAN umożliwia podłączenie do sieci bezprzewodowej
Wiodące na rynku rozwiązania zabezpieczające zapewniające znakomitą ochronę danych i dokumentów
Konstrukcja zaawansowana pod względem ekologicznym z zaawansowanymi funkcjami Eco w standardzie
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