DX-2500N

Digitálny farebný multifunkčný systém

SIEŤOVÉ A3 FAREBNÉ ROZŠÍRITEĽNÉ
MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE

Vaša firma rastie. /This is why /Práve preto potrebujete
farebný multifunkčný systém, ktorý porastie s vami.

Nenahraditeľné prevádzkové funkcie

Dobrá tímová práca prináša skvelé výsledky. /This is why /Práve
preto sme vytvorili tento všestranný cloudový multifunkčný systém.

Ak hľadáte dostupný A3 sieťový farebný multifunkčný systém,

Pripojte sa k svojím kolegom v cloude

ktorý dokáže všetko, čo dnes potrebujete – a dá sa ľahko

DX-2500N dokáže pracovať v cloude a je plne kompatibilný

rozšíriť, aby splnil vaše požiadavky aj zajtra – mali by ste si

so Sharp Cloud Portal Office*1 – firemným prostredím na

bližšie prezrieť cloudový DX-2500N s voliteľným pripojením

zdieľanie informácií, ktoré zlepšuje tímovú prácu prepojením

k bezdrôtovej sieti.

tlačiarní, multifunkčných zariadení, tabletov, telefónov, PC
a interaktívnych tabúľ BIG PAD.

Zistíte, že okrem rýchlej a kvalitnej tlače dokáže aj ľahko
a rýchlo obojstranne kopírovať a skenovať. Vstavaný podávač
dokumentov môže automaticky spracovávať až 100 listov
papiera, zatiaľ čo vy sa môžete venovať niečomu inému.
Váš tím ocení aj ďalšie, veľmi užitočné funkcie, ktoré sme pre
vás pripravili ako súčasť štandardného vybavenia.
Dva USB porty umožňujú tlačiť alebo skenovať dáta priamo
pri stroji. K dispozícii je rad pokročilých kopírovacích funkcií
vrátane kopírovania vizitiek a elektronického triedenia. Môžete
dokonca skenovať dokumenty priamo do vášho PC.
Všetky tieto možnosti sa dajú ľahko ovládať pomocou
veľkého farebného dotykového displeja s rýchlym prístupom
k najčastejšie používaným funkciám. Nemusíte prácne
študovať žiadny návod – stačí prísť k zariadeniu a začať ho
používať.

INTUITÍVNY, FAREBNÝ LCD OVLÁDACÍ PANEL

*1 Vyžaduje doplnkový nástroj Sharp OSA a predplatné služieb Cloud Portal Office.

2

PERFEKTNÝ PRE RASTÚCE FIRMY ALEBO
NÁROČNÉ PRACOVNÉ SKUPINY

Veľmi užitočné doplnky

Svetu vládnu mobilné prístroje. /This is why /Práve preto sme
umožnili jednoduché pripojenie vašich telefónov a tabletov.

Výkon a univerzálnosť robí z DX-2500N ideálny nástroj pre
každého vo vašej kancelárii. A to nielen pre zamestnancov,
ale aj návštevníkov.
Sharpdesk Mobile*2 umožňuje komukoľvek používať tlačové
a skenovacie funkcie vášho multifunkčného systému priamo
z tabletu alebo mobilného telefónu. Nemusíte sa boriť so
žiadnou komplikovanou technológiou alebo káblovým
pripojením. Je to rovnako jednoduché, ako tlač z PC.
Ale tým to nekončí. Okrem Sharpdesk Mobile si môžete
objednať ľubovoľný z nasledujúcich doplnkov, a to hneď, alebo
až ho budete v budúcnosti potrebovať.

Vnútorný finišer – tento finišer šetrí cenné miesto a stará sa
o triedenie, zošívanie a dierovanie, aby boli vaše dokumenty
profesionálne pripravené na ďalšie použitie.

600 listov až na 3 100 listov pre dlhšiu nepretržitú tlač.

ROZSIAHLE EFEKTÍVNE FUNKCIE PRE TLAČ,
KOPÍROVANIE, SKENOVANIE A DOKONČOVANIE

250 GB pevný disk – veľký interný pevný disk sa dá využiť

Zaistenie bezpečnosti dát

na ukladanie dokumentov a obrázkov a je prístupný cez sieť.

DX-2500N poskytuje ochranu proti neoprávnenému prístupu

Prídavné zásobníky papiera – zvyšujú zásobu papiera zo

a má celý rad štandardných a doplnkových zabezpečovacích
Sharpdesk – tento výkonný softvér využijete na správu

prostriedkov, aké bývajú zvyčajne až pri omnoho drahších

a organizáciu súborov na PC, vrátane dokumentov

zariadeniach*3.

naskenovaných z multifunkčného systému.
Emulácia PostScript 3 – tento doplnok si zaobstarajte, keď

Úspora energie

budete tlačiť mnoho dokumentov s grafickými prvkami.

Všetky multifunkčné systémy Sharp majú certifikáciu Energy
Star a spĺňajú požiadavky na ochranu prostredia a úspornú
prevádzku.

*2 Dostupnosť sa líši podľa krajiny/regiónu.
*3 Doplnkový modul MX-EB17 pridáva šifrovanie a automatické mazanie dát na pevnom disku.
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Technické parametre
Všeobecné
Rýchlosť tlače *1 (výtlačkov/kópií za minútu) (max.)
A4
A3
25
11

Čas nahrievania*4 (sekundy)

Veľkosť papiera*2 (min. – max.) A5R – A3W
Gramáž papiera (g/m2)
Kazety
Bočný vstup
Zásoba papiera (std. – max.)
Listy*3
Kazety

60 – 220
55 – 300
600 – 3 100
1 – 4 (plus bočný vstup)

Kopírka
Veľkosť originálu (max.)

Napájanie

220 – 240 V ±10 %, 50/60 Hz

Spotreba (kW) (max.)

1,84 (220 – 240 V)

Rozmery (mm) (Š × H × V)

583 × 617 × 834

Hmotnosť (kg)

73

Rozlíšenie (dpi)
Rozhranie

Čiernobiele
7,4

600 × 600; 9 600 (ekvivalentné) × 600
USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Štandardne Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2,
		Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2,
		Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1,
Voliteľne*12	Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Podporovaný OS

Nastavenie počtu kópií (max.)

999

Rozlíšenie (dpi)
Skenovanie (farebne)
Skenovanie (čiernobielo)
Tlač

600 × 600
600 × 600, 600 × 400, 600 × 300
600 × 600, 9 600 (ekvivalent) × 600 (závisí od režimu kopírovania)

Gradácia odtieňov

256

Rozsah zoomu (%)

25 – 400 (25 – 200 s podávačom) s krokom 1 %

Prednastavené mierky

10 (5 zmenšení/5 zväčšení)

Sieťové protokoly

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk*12 (AppleTalk)

Tlačové protokoly*13

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailov), HTTP,
aplikácia Novell Printserver s NDS a Bindery,
FTP na sťahovanie tlačových súborov, tlač cez EtherTalk, IPP
Štandardne Sharp Advanced Printing Language-c, emulácia PCL 6*14
Voliteľne Emulácia PostScript® 3™ *12

PDL
Dostupné fonty

Fax

Sieťový skener

Rozlíšenie (dpi) (max.)
Aktivácia zo stroja
Aktivácia z počítača*5

2
1*5
250*5*6

Sieťová tlačiareň
A3

Zhotovenie 1. kópie*7 (sekundy) Farebne
10,0

Metóda skenovania

45

Pamäť (GB)
Kopírka/Tlačiareň (zdieľaná)
Voliteľne
Pevný disk

Aktivácia zo stroja (cez ovládací panel)
Aktivácia z počítača (cez aplikáciu podporujúcu rozhranie TWAIN)*5
100, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600;
50 – 9 600 podľa nastavenia používateľa*8

80 fontov pre PCL, 136 fontov na emuláciu PostScript® 3™

(vyžaduje doplnkový modul MX-FX11)

Metóda kompresie

MH/MR/MMR/JBIG

Komunikačný protokol

Super G3/G3

Čas odosielania*15 (sekundy)

Menej než 3

Rýchlosť modemu (b/s)

33 600 – 2 400 s automatickým nastavením

Formáty súborov

TIFF, PDF, PDF/A, šifrovaný PDF, JPEG*9, XPS

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)
Štandard 203,2 × 97,8
Ultra Fine 406,4 × 391

Ciele skenovania

e-mail, PC, FTP server, sieťový priečinok (SMB), USB pamäť

Veľkosť dokumentu		

Skenovacia aplikácia

Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Memory (GB) (Std – Max)

0.5 – 1*5

Gradácia odtieňov 		

256

Ukladanie dokumentov

(vyžaduje doplnkový modul MX-EB17)

Kapacita archívu dokumentov*10 Strán
Hlavné a používateľské priečinky
20 000
Priečinok Rýchly súbor
10 000

Súborov
3 000
1 000

A5 – A3

Vonkajšie rozmery

Ukladané úlohy*11

Kopírovanie, tlač, skenovanie, odosielané faxové správy

Ukladacie priečinky

Priečinok Rýchly súbor, hlavný priečinok, používateľské priečinky (max. 1 000)

Zabezpečenie dokumentov

Ochrana heslom (pre hlavné aj používateľské priečinky)
1,206 mm

617 mm
583 mm
851 mm*
sub multi-bypass
traybočného
is extended.
**904
904 mm when
pri vytiahnutí
podpierky
vstupu.

268 mm
Obrázok
Shownstroja
withs doplnkami.
options.

Poznámky
*1 Podávanie dlhším okrajom napred. *2 Papier A5 je možné podávať iba kratším okrajom napred. *3 80 g/m2. *4 Pri menovitom napätí, 23 °C. Môže sa líšiť podľa prevádzkových
podmienok. *5 Vyžaduje doplnkový modul MX-EB17. *6 Kapacita pevného disku závisí od stavu dodávok. *7 Pri podávaní A4 listov dlhším okrajom napred z 1. kazety, umiestnenie
originálu na sklo, bez použitia funkcií „Automatická voľba farby“ a „Automatický farebný režim“, na plne pripravenom stroji. Môže sa líšiť podľa prevádzkových podmienok. *8
Rozlíšenie vyššie než 600 dpi je interpolované. *9 Len farebne. *10 Ukladacia kapacita závisí od typu dokumentu a nastavenia skenovania. *11 Niektoré funkcie vyžadujú doplnkový
modul(y). *12 Vyžaduje doplnkový modul MX-PK11. *13 IPv6 je podporovaný len tlačovým protokolom LPR. *14 Rýchlosť tlače môže byť v závislosti od typu dát nižšia. Sharp preto
odporúča nainštalovať pre maximálny výkon doplnkový modul MX-EB17. *15 Pri použití štandardnej skúšobnej predlohy Sharp s asi 700 znakmi (formát A4 na výšku) pri štandardnom
rozlíšení v režime Super G3, 33 600 b/s, kompresia JBIG.

www.kopiservis.sk

Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikačná známka a smie sa použiť len na označenie
konkrétnych produktov, pri ktorých bolo overené, že spĺňajú požiadavky úsporného programu ENERGY STAR. Známka ENERGY STAR je registrovaná v USA. Windows, Windows NT a
Windows Vista sú registrované ochranné známky Microsoft Corporation. PostScript 3 je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka Adobe Systems Incorporated v USA a/
alebo ďalších krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, názvy produktov a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation
február 2015. Ref: Prospekt DX-2500N. Číslo: 15941. Všetky ochranné známky uznávané. E&OE.
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