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SHARP AR-6023N
Cena :
Chwilowy brak ceny

SHARP AR-6023N
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Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
Prędkość: 23 str./min (w trybie cz.-b.)
Pojemność podajników papieru: 350 arkuszy standardowo; 1850 arkuszy maksymalnie
jedna kaseta standard , dodatkowa 671zł netto
Możliwość pracy w sieci dostępna w standardzie
Kolorowe skanowanie w formacie A3
Dwustronne drukowanie
opcjonalny dupleksowy podajnik dokumentów (RSPF) 849zł netto
Standard interfejs Network TWAIN
Sharpdesk Mobile
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Nowy model AR-6023N to szybkie, gotowe do pracy w sieci, monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A3
o uniwersalnej konstrukcji. Ta maszyna zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji, oferuje imponującą
jakość i całą gamę rozwiązań podnoszących wydajność - wszystko na miarę możliwości nawet małej
grupy roboczej. To idealne rozwiązanie zaspokajające codzienne potrzeby związane z drukiem
monochromatycznym, skanowaniem w kolorze oraz kopiowaniem. Wydruki można wykonywać
z prędkością 23 arkuszy na minutę, co z powodzeniem zaspokoi potrzeby nawet najbardziej
zapracowanego małego biura. Ponadto język opisu strony SPLC dostępny jest w standardzie,
co zapewnia szybszy transfer danych i większą przepustowość.
Oprócz optymalnej wydajności, urządzenie AR-6023N to także system podawania papieru,
który łatwo można rozbudować do pojemności nawet 1 850 arkuszy. Kopiowanie jest równie
szybkie i łatwe jak drukowanie. Czas przygotowania pierwszej kopii na poziomie 6,4 sekundy
pozwala wyeliminować zbędne oczekiwanie w przypadku wykonywania wielu krótkich zadań,
a uproszczona technologia "skanuj raz - drukuj wiele razy" upraszcza większe zadania.
Wbudowany skaner A3 umożliwia skanowanie dokumentów w kolorze bezpośrednio do komputera
lub innego urządzenia. Inne użyteczne funkcje kopiarki obejmują kopiowanie dowodów osobistych
oraz sortowanie z obrotem, a także elektroniczne grupowanie i sortowanie. Instalacja opcjonalnego
podajnika dokumentów ułatwi przetwarzanie dokumentów w dużych partiach. Wykorzystanie
dodatkowego programu Sharpdesk Mobile umożliwi wygodne korzystanie z urządzenia bezpośrednio
z tabletów i smartfonów wszystkim gościom w biurze i regularnym pracownikom. Będą mogli drukować
i skanować przy pomocy urządzenia mobilnego bez konieczności korzystania z połączenia
przewodowego. Podsumowując, energooszczędne i zintegrowane z siecią urządzenie AR-6023N
oferuje wszelkie funkcje niezbędne we współczesnym biznesie i jest znakomitym rozwiązaniem
dla małych grup roboczych.
Ogólne
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)

-

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)

23

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3)

-
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Format papieru: min.- maks.

A6 - A3

Gramatura papieru (g/m²)

55 - 200

Pojemność: standardowa (arkuszy)

350

Pojemność: maks. (arkuszy)

1850

Czas nagrzewania (w sekundach)

25

Pamięć ogólna min./maks. (MB)

64 - 192

Pamięć drukarki min./maks. (MB)

-

Twardy dysk

-

Pojemność twardego dysku (GB)

-

Dupleks

STD

Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie
lokalne (Hz)

220 - 240V, 50/60Hz

Pobór mocy (kW)

1,2

Wymiary (mm)

599 x 612 x 511

Waga (kg)

28.4

Kopiarka
Format oryginału (maks.)
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Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)

A3

Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)

-

Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)

6,4

Sorter elektroniczny (standard)
Sorter elektroniczny (opcja)
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)

•
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999

Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)

600 x 600

Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)

-

Rozdzielczość druku (dpi)

600 x 600

Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały

256

Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy

-

Zakres regulacji skali (%)

25 - 400

Zaprogramowane skale kopiowania
Podajnik dokumentów
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Pojemność podajnika oryginałów (kartek)
Skaner

10

OPT 100

STD

Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"

•

Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)

50 - 9600

Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600

Formaty plików

TIFF, PDF, JPEG

Narzędzia skanera

Sharpdesk (optional)

Skanowanie na pulpit

•

Skanowanie do FTP, Email

-

Skanowanie do folderu sieciowego

-

Skanowanie do pamięci USB

•
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Skaner sieciowy (std./opcja)

Funkcja archiwizacji dokumentów
Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)

-

Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery
główny i własny (liczba stron)

-

Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder
tymczasowy (liczba stron)

-

Programowane zadania

-

Foldery do przechowywania dokumentów

-

Przechowywanie faksów poufnych

-

Drukarka

Informacje o produkcie

<
600 x 600

Podwyższona rozdzielczość (dpi)

-

Drukarka sieciowa (std./opcja)

Standard

Interfejs standardowy/opcjonalny

Standard: 10Base-T/100Base-TX

Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo

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

Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie

-

Protokoły sieciowe

protokół TCP/IP
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Rozdzielczość (dpi)

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

