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Paras kaikenlaisiin
ympäristöihin.

Nykyään pääsemme käsiksi tietoon entistä useammalla
eri tavalla. Valitse monitoimilaite, joka toimii tehokkaasti ja
helposti niin tulostuksessa kuin siirtymisessä digitaalisiin
toimintatapoihin.
Olipa kyse sitten kokouksen
tulostusraporteista, tärkeiden
asiakirjojen kopioinnista kollegoille
tai skannauksesta ja jakamisesta
sähköpostikontakteille, haluamme
jokapäiväisten toimistoprosessimme
olevan mahdollisimman joustavia
ja sujuvia. Tänä päivänä meillä on
myös vielä enemmän vaatimuksia
lisättäväksi yhtälöön, kuten asiakirjojen
noutaminen monista lähteistä,
mukaan lukien pilvitallennus ja
mobiililaitteet, tai energiakustannusten
ja käytön vähentäminen.
Nämä seuraavan sukupolven
monitoimilaitteet täyttävät kaikki nämä
tarpeet ja enemmänkin. Edistyksellinen
liitettävyys yhdistettynä tehokkaaseen
muotoiluun ja helppokäyttöiseen
käyttöliittymään, nämä monitoimilaitteet
on varustettu auttamaan kaikkia
tiimisi jäseniä työskentelemään
itse haluamallaan tavalla. Uusien
mahdollisuuksien avaamista– ja
tuottavuuden vauhdittamista.

Hallitse perusasiat
Luota huippulaatuisiin tuloksiin,
joka kerta. Näillä monitoimilaitteilla
erinomaisuus on vakiovaruste.
Tulostus: valitse malleista, jotka voivat
tulostaa jopa 60, 50, 40, 35 tai 30 sivua
minuutissa, jopa SRA3-paperikoossa ja
jopa 300 g/m painoisena.
Kopiointi: valmista ensiluokkaisia
kopioita, suurenmoisella 1200 x 1200
dpi:n kuvalaadulla.
Skannaus: Aseta asiakirjasi
asiakirjan syöttölaitteeseen*1*2 ja
anna monitoimilaitteen hoitaa loput.
Automaattisella väritilalla voit käsitellä
sekalaisia eriä samaan aikaan, 200*1 tai
80*2 kopion minuuttinopeudella. .

Manuaalinen nidonta.

Nitomaton sidonta

150 arkin automaattinen kääntävä syöttölaite*1

100 arkin kääntävä syöttölaite* 2

*1 MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V ainoastaan.
*2 MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V ainoastaan.

Viimeistely: valmista
ammattimaisia asiakirjoja monilla eri
viimeistelyvaihtoehdoilla, mukaan lukien
vihkonidonta, manuaalinen ja niititön
sidonta.
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Korkea suorituskyky, alhainen energian
käyttö
Vapauta nopeampi, tehokkaampi asiakirjan
käsittely – alentaen samalla juoksevia
kustannuksia. Automaattiset, konfiguroitavat
virta-asetukset takaavat, että monitoimilaite
käynnistyy vain asetetussa aikataulussa.
Low‑melt-värikasetti alentaa energian kulutusta
jokaisella tulostus- ja kopiotyöllä, värikasetin
työntyessä ulos vain sen ollessa täysin
tyhjä, jätteen vähentämiseksi. Jokaisen työn
kohdalla käyttöpaneeli kehottaa valitsemaan
ympäristöystävällisimmät asetukset – kuten
Eco Scan, mikä varmistaa, että tarpeettomat
toiminnot eivät käynnisty taustalla.
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Autamme sinua tekemään
enemmän yrityksesi hyväksi.
Tarpeesi täyttävän ja älykkäämmän teknologian avulla vietät
vähemmän aikaa tulostimella – ja enemmän aikaa tavoitteidesi
saavuttamiseksi.
Odotat tulostimen lämpenemistä. Kulutat arvokasta aikaa
monimutkaisten asetusten kanssa näpertelyyn – kunnes kaikki
on pysäytettävä ja värikasetti vaihdettava. Tunnemme nämä
yleiset huolenaiheet aivan liian hyvin – joten suunnittelimme
monitoimilaitteemme niiden kiertämiseksi.

Tehokas alusta loppuun

Kun lähestyt monitoimilaitetta, liiketunnistin herättää sen ja
varmistaa, että se on valmis käyttöön. Kirjaudu sisään, ja sinulla
on joukko aikaa säästäviä ominaisuuksia ulottuvillasi, jotta voit
viimeistellä työsi silmänräpäyksessä.

Kukaan ei pidä keskeytyksistä. Siksi nämä monitoimilaitteet*
antavat sinun lisätä värikasetin pysäyttämättä tekemääsi
tehtävää.

Ei enää tarvetta kävellä takaisin tietokoneelle viime hetken
muokkauksia varten ennen tulostusta. Käytä Edistynyttä
esikatselutoimintoa tarkistaaksesi ja muokataksesi asiakirjojasi
suoraan monitoimilaitteelta.

Säästä aikaa myös skannauksessa. Tehokas Optinen
tekstintunnistus -toiminto antaa sinun skannata asiakirjasi
erilaisissa tiedostomuodoissa, kuten hakukelpoiset
PDF:t ja muokattavat Microsoft Office -tiedostot (Word,
PowerPoint ja Excel). Tärkeän tiedon digitointi ja
tallennus on helppoa tarvitsematta uudelleen kirjoittaa
vain tulostetussa muodossa olevia asiakirjoja.
Valmis silloin kun sinäkin.

Pääset alkuun välittömästi
Käännä suurta, värillistä kosketusnäyttöä helpottaaksesi katselua.
Käytä intuitiivisia liikkeitä, kuten nipistystä ja laajennusta
zoomataksesi lähelle ja kauas. Voit myös raahata ja pudottaa
kotinäyttöösi useimmin käyttämiäsi valikon kuvakkeita
luodaksesi pikakuvakkeita. Ja jos joskus ihmettelet, mitä tehdä
Muunna skannatut asiakirjat muokattaviksi
seuraavaksi, vilkaise liitettyä "quick help"-pikaopasta.
tiedostoiksi.

Uniikit Auto Process Control ja Developer Refresh
System -ohjelmamme takaavat, että päivän viimeinen
sivu on yhtä hyvä kuin ensimmäinenkin.

Luo oma kotinäyttösi raahaamalla ja pudottamalla usein käytettyjä
kuvakkeita.

* MX-6070V/MX-5070V ainoastaan.
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Luo yhteyksiä,
helposti.
Pääset helposti käsiksi digitaaliseen
maailmaasi – Sharp tarjoaa jokaiselle
helpomman tavan jakaa tietoa, missä
tahansa.

Kirjaudu sisään kerran ja pääset kaikkialle
Miksi olisit sidottu yhteen paikkaan? Nämä monitoimilaitteet voivat toimia tulostinpalvelimina – käytä vain Print Release -toimintoa
tulostaaksesi miltä tahansa verkkosi*1Sharp-monitoimilaitteelta (samassa mallistossa). Ei tarvetta jättää tärkeitä asiakirjoja
valvomatta.
Pilvitallennuksesta mobiililaitteilla työskenteleviin etätyöntekijöihin, tämän päivän työpaikka rakentuu joustavuudelle. Nämä
monitoimilaitteet eivät poikkea joukosta, vaan tarjoavat sinulle laajan joukon tapoja tulostaa, kopioida, skannata ja jakaa
tarvitsemaasi tietoa, joka auttaa yritystäsi toimimaan joustavasti.

Luo yhteys juuri niin kuin haluat
Pilvi
Aseta kaikki tiedostosi kätesi ulottuville. Kertakirjautumisen
avulla luot yhteyden pilvitallennuspalveluihin, kuten Google
DriveTM, OneDrive® for Business, Sharepoint® Online, Box ja
Sharp Cloud Portal Office suoraan käyttöpaneelista. Tulosta
pilvipalvelusta ja skannaa sinne nopeasti ja helposti – ei
tarvetta syöttää jatkuvasti käyttäjänimiä ja salasanoja.

*1 Voidaan käyttää miltä tahansa viideltä verkkoon yhdistetyltä monitoimilaitteelta.
*2 Ei saatavana kaikissa maissa.
*3 NFC vaatii kaupallisesti saatavan NFC-kortinlukijan.

Mobiililaitteet
Nämä monitoimilaitteet on tehty mobiilimaailmaa
varten. Sharpdesk Mobile mahdollistaa tulostuksen
mobiilipuhelimista ja tablet-laitteilta ja skannauksen niihin
langattomassa verkossasi, ja voit myös tulostaa mistä tahansa
sovelluksesta, joka tukee Google Cloud Print*2 -palvelua tai
Android‑tulostusympäristöä (Sharp Print Service Plugin).
Vaihtoehtoisesti voit yhdistää monitoimilaitteelle NFC:n*3 (Near
Field Communication) kautta siirtyessäsi tarpeeksi lähelle,
tai käyttää puhelintasi skannataksesi monitoimilaitteen
QR‑koodin. Kummassakin vaihtoehdossa määrittelyt
tapahtuvat automaattisesti.
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Sähköposti
Lähetä skannatut tiedot suoraan monitoimilaitteelta tärkeimmille
yhteyshenkilöillesi. Sähköpostipalvelimet yhdistävät sinut
GmailTM- tai Microsoft Exchange -tileihisi.
USB
Tulosta Microsoft Office -tiedostot suoraan muistitikulta. Kytke
tikku vain sisään, valitse tiedostosi ja ala tulostaa. Voit myös
skannata ja tallentaa asiakirjoja suoraan USB-muistiin.

Tietosi ovat turvassa
Joustavuus ei vaaranna turvallisuutta. Edistyneet
ominaisuudet, kuten käyttäjän tunnistus ja korkeasti
suojattu kirjautuminen takaavat, että pilvitallennuksiisi
ja mobiiliverkkoihisi on pääsy vain oikeilla ihmisillä.
Nämä monitoimilaitteet sisältävät myös turvallisen
sähköpostiviestinnän S/MIME-standardin, joten voit olla
rauhassa tietäen, että tietosi ovat turvassa.
Julkishallinnon, puolustusvoimien ja lakitoimistojen kaltaisissa
tehokkainta suojaustasoa tarvitsevissa organisaatioissa
IT‑järjestelmänvalvoja voi ottaa pysyvästi käyttöön*1
korkeimman tietoturvatason, joka on Hard Copy Device
Protection Profile -standardin (HCD PP*2) mukainen.

Kytke vain USB-muistitikkusi monitoimilaitteeseen ja ala tulostaa.
*1 Käyttöönoton jälkeen kaikki toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla.
*2 HCD PP ver1.0 - ei yhteiset kriteerit
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Vahvista koko yrityksesi
tehokkuutta.
Jokapäiväisiin tehtäviin liittyvien ajan‑,
energian- ja kustannussäästöjen lisäksi Sharp
avaa uusia tapoja tehostaa liiketoimintaasi
kokonaisuudessaan.
Olipa kyse sitten arvokkaiden resurssien paljastumisesta
asiattomille käyttäjille, tai arvokkaiden kopioiden
joutumisesta vääriin paikkoihin, yrityksesi tietoinfrastruktuurin
hallitsemattomat kustannukset voivat pian kasvaa.
Sen lisäksi, että tämä monitoimilaitesarja on suunniteltu
parantamaan jokapäiväisiä tulostus-, kopiointi- ja
skannaustehtäviä, yhdistettyinä Cloud Portal Officeen ja
yhteen tai useampaan Optimoituun sovellusratkaisuumme voit
saavuttaa uusia tehokkuus- ja tuottavuustasoja liiketoiminnan
eri alueilla.

Cloud Portal Officen käyttöönotto
Pääset käsiksi kaikkiin tarvitsemiisi asiakirjoihin miltä
tahansa verkossa olevalta laitteelta palkitun pilvipohjaisen
asiakirjahallintamme avulla. Voit päästä käsiksi Cloud Portal
Officeen yhdeltä näistä monitoimilaitteista tai puhelimeltasi,
kannettavalta tietokoneeltasi tai tablet-laitteeltasi - tai jopa
interaktiiviselta BIG PAD -taulultamme - jotka auttavat sinua
tavoittamaan, tallentamaan ja jakamaan tärkeitä asiakirjoja
helposti.
Lisäksi, skannaamalla automaattisesti indeksoituja asiakirjoja
pilvipalveluun ja hälyttämällä kollegoille sähköpostitse suoraan
monitoimilaitteelta, voit antaa jokaiselle heidän tarvitsemansa
tiedot, heidän olinpaikastaan riippumatta.
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Optimoidut sovellusratkaisut
Sharpin optimoidut sovellusratkaisut auttavat sinua
vähentämään kustannuksiasi, tehostamaan toimintaa ja
parantamaan tietoturvaa.
Optimoidut tulostusratkaisumme auttavat seuraamaan ja
hallitsemaan tulostusta ja kopiointia, estämään asiatonta
käyttöä, jäljittämään ja perimään takaisin kustannuksia sekä
vähentämään jätteen määrää.

Optimoidut työnkulkuratkaisumme keventävät ja
yksinkertaistavat toistuvia tehtäviä ja auttavat varmistamaan
kannattavan kasvun edellyttämän tuottavuuden.
Optimoidut hallintaratkaisumme on suunniteltu keventämään
monitoimilaitteiden hallinnasta aiheutuvaa rasitusta ja
omistamisen kustannuksia.

Optimoitujen skannausratkaisujemme avulla säästät aikaa
ja vältät kalliit virheet, kun asiakirjojen tallennus helpottuu ja
automatisoituu – tiedostomuodosta riippumatta.
Optimoidut mobiiliratkaisumme parantavat tiimin
joustavuutta mahdollistaen yhteydenpidon tableteille,
puhelimille ja kannettaville tietokoneille suunnitelluilla
helpoilla ja turvallisilla ratkaisuilla.

Älykäs teknologia kohtaa
edistyneen liitettävyyden. Sharp
auttaa tiimejäsi lisäämään
suorituskykyä ja tehokkuutta.

10

Kokoonpanot
14.MX-FN29
Vihkonitova
viimeistelijä
Peruskokoonpano
15.MX-FN28
Nitova
viimeistelijä

10.MX-FN27 N
Nitova viimeistelijä

13. MX-TU16
Vastaanottotaso

7. MX-UT10
Aputaso
8. MX-LT10
Pitkän paperin
syöttötaso

12. MX-TR20
Töiden erottelija

16.MX-FN31
Vihkonitova
viimeistelijä

9.MX-TR19N
Vastaanottotaso

6. MX-LC17 N
Suuri paperisäiliö (A4)

11. MX-RB25 N
Paperinkuljetusyksikkö
17.MX-FN30
Nitova
viimeistelijä

1. MX-DE25 N

2. MX-DE26 N

3. MX-DE27 N

4. MX-DE28 N

5. MX-DE29 N

Alakaappi
550 arkin
paperikasetilla

Alakaappi
2 x 550 arkin
paperikasetilla

Alakaappi
3 x 550 arkin
paperikasetilla

Alakaappi
550 + 2 100 arkin
paperikasetilla

550 arkin
paperikasetti

Lisälaitteet
Peruskokoonpano

Viimeistely

1. MX-DE25 N Alakaappi 550 arkin paperikasetilla

8. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso

550 arkkia*1, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

Suositellaan banneritulostukseen.

2. MX-DE26 N Alakaappi 2 x 550 arkin paperikasetilla

9. MX-TR19N Vastaanottotaso

550 arkkia*1 sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

10. MX-FN27 N Sisäinen viimeistelijä

3. MX-DE27 N Alakaappi 3 x 550 arkin paperikasetilla

A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

550 arkkia*1 sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

Lomittelutaso (ylempi): maks. 500 arkin paperikapasiteetti*1

4. MX-DE28 N Alakaappi 550 + 2 100 arkin paperikasetilla

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkanidonta*1

Yläkasetti: SRA3 – A5R, 550 arkkia*1 (80 g/m2)
Alakasetti (oikea): A4 - B5, 900 arkkia* (60 - 105 g/m )
1

5. MX-DE29 N 550 arkin paperikasetti
550 arkkia*1, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)
6. MX-LC17 N Suuri paperisäiliö (A4)
3 000 arkkia* , A4 - B5 (60 - 220 g/m )
1

2

7. MX-UT10 aputaso

*1 Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m2 perusteella.

Niittien paikat: 3 paikkaa (yläkulma, alakulma tai 2 niittiä keskelle)
Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m2), 40 arkkia (80 g/m2)

Alakasetti (vasen): A4, 1 200 arkkia*1 (60 - 105 g/m2)
2

Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m2), 4 arkkia (65 – 81.4 g/m2),
3 arkkia (81.5 - 105 g/m2)
Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5
Lisävarusteena rei'itin MX-FN27 N:ään:
MX-PN14C - 2/4 reiän rei'itin
MX-PN14D - 4 reiän leveä rei'itin
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Lisälaitteet
11. MX-RB25 N Paperinkuljetusyksikkö

17. MX-FN30 3k Nitova viimeistelijä

Tarvitaan MX-FN28:n, MX-FN29:n, MX-FN30:n ja MX-FN31:n kanssa

A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)
Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*1

12. MX-TR20 Töiden erottelija

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkanidonta*1

Tarvitaan MX-TU16-vastaanottotaso

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

13. MX-TU16 Vastaanottotaso

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m2), 40 arkkia (80 g/m2)

14. MX-FN29 1k Vihkonitova viimeistelijä

Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m2), 4 arkkia (65 – 81.4 g/m2),

A3W–A5R (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

3 arkkia (81.5 - 105 g/m2)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*1

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkanidonta*1
Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä
Vihkonidontataso (alempi): 7 sarjaa (11–15 arkkia), 10 sarjaa (6–10 arkkia),
20 sarjaa (1–5 arkkia). Maks. 15 arkkia sarjaa kohti.

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN31 & MX-FN30):
MX-PN16C - 2/4 reiän rei'itin
MX-PN16D - 4 reiän leveä rei'itin
Tulostus

15. MX-FN28 1k Nitova viimeistelijä

MX-PF10 Viivakoodifontit

A3W–A5R (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)
Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*

Mahdollistaa viivakooditulostuksen.

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkanidonta*1

Faksaus

1

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä
Lisävarusteena rei'itin (MX-FN29 & MX-FN28):

MX-FX15 Faksikortti
MX-FWX1 Internet-faksikortti

MX-PN15C - 2/4 reiän rei'itin
MX-PN15D - 4 reiän leveä rei'itin

Skannaus

16. MX-FN31 3k Vihkonitova viimeistelijä

AR-SU1 Leimasin
Merkitsee skannatut asiakirjat

A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)
Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*

Sharpdesk-lisenssit

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkanidonta*1

MX-USX1/X5

1

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä
Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m2), 40 arkkia (80 g/m2)
Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m2), 4 arkkia (65 – 81.4 g/m2),
3 arkkia (81.5 - 105 g/m2)

1/5-lisenssit
MX-US10/50/A0
10/50/100-lisenssit

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Sharp OSA®

Vihkonidontataso (alempi): 10 sarjaa (11–15 arkkia), 15 sarjaa (6–10 arkkia),

MX-AMX1 Sovellusintegraatiomoduuli

25 sarjaa (1–5 arkkia). Maks. 20 arkkia sarjaa kohti.

Tietoturva
MX-FR52U tietoturva
Kaupallinen versio

Kuvassa malli MX-3560V

Kuvassa malli MX-4070V

1 182 mm

1 178 mm

660 mm

616 mm
1 495 mm*

1 495 mm*

Kuvassa lisävarusteilla.

* 1 648 mm, kun viimeistelijätaso ja vastaanottotaso ovat ulkona.

Kuvassa lisävarusteilla.
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*1 Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m2 perusteella.
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* 1 648 mm, kun viimeistelijätaso ja vastaanottotaso ovat ulkona.

650 mm

608 mm
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Tekniset tiedot
Yleistä

Langaton LAN

Laitteen nopeus
(sivua/min) (maks.)
MX-6070V
MX-5070V
MX-4070V/MX-4060V
MX-3570V/MX-3560V
MX-3070V/MX-3060V

A4*1
60
50
40
35
30

Käyttöpaneelin näyttö
Paperin koko (min. – maks.)

10,1 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö
SRA3 – A5*2

Paperin paino (g/m2)
Taso 		
Ohisyöttö 		

60–300
55–300

A3
30
26
20
18
16

SRA3
29
24
18
16
15

Paperikapasiteetti (Vakio–maks.)
Arkit 		
650–6 300
Paperikasetit
1–4 (lisäksi ohisyöttötaso)
Lämpenemisaika*3 (sekuntia)
MX-6070V/MX-5070V
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V

15
10
10

Muisti (Gb)
Kopiokone/tulostin (jaettu)
Kiintolevy*4

5
500

Käyttöjännite

Paikallinen nimellisjännite ± 10 %, 50/60 Hz

Virrankulutus (kW) (maks.)
MX-6070V/MX-5070V
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V

2.07 (220–240V)
1.84 (220–240V)
1.84 (220–240V)

Mitat (mm) (L x S x K)
MX-6070V/MX-5070V
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V

616 x 660 x 838
616 x 660 x 838
608 x 650 x 834

Paino (kg)
MX-6070V/MX-5070V
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V

90
87
79

IEEE802.11n/g/b

Yhteystilat

Infrastructure-tila, Software AP-tila

Tietoturva 	WEP, WPA/WPA2 yhdistettynä PSK, WPA/WPA2
yhdistetty EAP*6, WPA2 PSK, WPA2 EAP*6

Verkkoskanneri
Skannausmenetelmä

Lähtevä skannaus (käyttöpaneelista)
Hakeva skannaus (TWAIN-yhteensopiva sovellus)

Skannausnopeus*7 (ipm) (maks.) Yksipuolinen
MX-6070V/MX-5070V
100
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V
100
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V 80

Kaksipuolinen
200
200
25

Resoluutio (dpi) (Maks.)
Lähtevä skannaus
100, 150, 200, 300, 400, 600
Hakeva skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
50–9 600 dpi käyttäjäasetuksella
Tiedostomuodot 	TIFF, PDF, PDF/A, salattu PDF, pakattu PDF*8, JPEG*8,
XPS, hakukelpoinen PDF, Microsoft® Office (pptx,
xlsx, docx), teksti(TXT), rich text (RTF)
Skannauskohteet 	Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, FTP-palvelimelle,
verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, kovalevylle
Skannausapuohjelmat

Sharpdesk

Asiakirjan arkistointi
Asiakirjojen
arkistointikapasiteetti*9
Pää- ja käyttäjäkansiot
Pikakansio

sivua
20 000
10 000

Tallennetut työt*10

Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset

tiedostoa
3 000
1 000

Tallennuskansiot 	Pikatiedostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio
(enint. 1 000)
Luottamuksellinen tallennus

Salasanasuojaus (pää- ja käyttäjäkansiot)

Verkkotulostin
Resoluutio (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600

Kopiokone

Käyttöliittymä 	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Alkuperäinen koko (enint.)

A3

Aika 1. kopiolle*5
MX-6070V/MX-5070V
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V

värillinen
4.8
6.7
6.7

Sarjakopiot (Maks.)

9 999

M/V
3.7
4.7
4.7

Tulostuksen resoluutio (dpi)
Skannaus (väri)
600 x 600
Skannaus (M/V)
600 x 600, 600 x 400
Tulostus 		1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600
(kopiointitilasta riippuen)
Harmaasävytasot

Yhteensopivuus

256

Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,
Windows Vista®,Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,
10.12, 10.13
Verkkoprotokollat

TCP/IP (IPv4, IPv6)

Tulostusprotokollat 	LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3
(sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden
lataukseen, IPP, SMB, WSD
PDL 		

PCL 6 -emulointi, Adobe® PostScript®3TM

Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 139 fonttia Adobe PostScript3:lle

Faksi (vaatii lisävarusteen MX-FX15)

Zoomaus (%) 	25 – 400, (25 – 200 yhden pyyhkäisyn /
automaattisella kääntävällä syöttölaitteella)
1 %:n askelin

Pakkausmenetelmä

MH/MR/MMR/JBIG

Yhteysprotokolla

Super G3/G3
Alle 3

Valmiit kopiosuhteet (metriset) 10 kopiosuhdetta (5R/5E)

Lähetysaika*11 (sekuntia)
Modeemin nopeus (bit/s)

33 600 – 2 400 automaattisella varmistuksella

Lähetyksen resoluutio (dpi)

203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (ultrahieno)

Skannausleveys

A3 - A5

Muisti (GB)

1 (sisäänrakennettu)

*1 Syöttö pitkältä sivulta. *2 A5-paperilla vain syöttö lyhyeltä sivulta. *3 Nimellisjännitteellä, 23 °C. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *4 Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. *5 Pitkän
sivun syöttö A4 -paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista värivalintaa ja Automaattista väritilaa, monitoimilaite täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan.
*6 Ei koske Software AP-tilaa. *7 Perustuu Sharpin A4-vakiotaulukkoon, käyttäen asiakirjan syöttölaitetta ja long-edge-syöttöä. Tehdasasetuksilla, Auto Colour Selection ei käytössä. Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyypin ja
skannausasetusten mukaan. *8 Vain väri. *9Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyypin ja skannausasetusten mukaan. *10 Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisälaite (-laitteita). *11 Perustuu Sharpin vakiotaulukkoon, noin
700 kirjainmerkkiä (A4, pitkän sivun syöttö) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus.
Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server ja Windows ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Google Drive, Gmail, Android ja Google Cloud Print ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Drive -tavaramerkkiä käytetään Google LLC:n suostumuksella. Box on Box,
Inc. -yhtiön tavaramerkki, palvelumerkki tai rekisteröity tavaramerkki. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. AirPrint ja Mac ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
©Sharp Corporation elokuu 2018. Viite: MX-6070V/5070V/4070V/3570V/3070V/4060V/3560V/3060V. Esite (työ 18777). Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&O.
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