AR-5623N/AR-5620N/AR-5618N
Digitální multifunkční systém

tisk l kopírování I skenování

Rychlé. Výkonné. Robustní.
A3 multifunkční systémy, na které se může celý váš tým spolehnout

Skvělý výkon
AR-5623N, AR-5620N a AR-5618N dokážou pomoci celému
vašemu týmu plnit denní úkoly v předstihu. Jsou ideální pro práci
v rušných kancelářích, nabízejí standardně barevné A3 skenování
a síťový tisk. Tisknou a kopírují ve vysoké kvalitě rychlostí od 18 do
23 stran za minutu.
Jejich konstrukce byla navržena
s ohledem na maximální produktivitu.
Doba nahřívání je pouhých 25 sekund
a mají také separační válec pro
zajištění bezproblémového podávání
papíru, aby byl chod stroje maximálně
spolehlivý a vyžadoval co nejméně
zásahů obsluhy.
Rychlost a efektivita

Všechny tři modely jsou navrženy tak,
aby podporovaly celkovou efektivitu
kancelářských prací. Standardem je
oboustranný tisk i kopírování. Spojení
SPLC komprese dat s technologií
předzpracování tiskových dat „RIP
Once Print Many“ zajišťuje maximální
možnou rychlost tisku všech materiálů,
od jednostránkových dokumentů až po
mnoho sad objemných svazků. Pro tisk
na obálky nebo jiná speciální média je
k dispozici boční vstup se zásobníkem
na 100 listů.

Také kopírování je rychlé a efektivní.
První kopii můžete očekávat již za
7,2 sekundy* (nebo jen 5,9 sekundy*
u AR-5623N) a po jednom naskenování
udělat až 999 kopií dokumentu. Váš
život usnadní také elektronické třídění,
které automaticky seřadí vícestránkové
dokumenty do jednotlivých
sad. To vše vám nabídne jeden
z nejkompaktnějších multifunkčních
systémů v této kategorii.
Užitná hodnota a variabilita

Vyberte si model podle požadované
rychlosti tisku a pak jej vybavte dalšími
funkcemi, abyste si vytvořili vlastní
ideální systém. Můžete zvýšit zásobu
papíru až na 1 100 listů a přidat
obracecí jednoprůchodový podavač
dokumentů na 40 listů pro snadné
oboustranné skenování vícestránkových
dokumentů.

K tomu můžete přidat ještě Sharpdesk,
náš všestranný program pro správu
dokumentů, který umožňuje ukládat,
spravovat, sdílet vaše dokumenty a
zobrazovat jejich náhledy.
Ekologie a hospodárnost

Všechny multifunkční systémy Sharp
splňují samozřejmě podmínky Energy
Star pro úsporu energie a snížení
provozních nákladů. Ale AR-5623N,
AR-5620N a AR-5618N jdou ještě
dále. Zvyšují hospodárnost provozu
díky úspornému režimu předehřátí,
nastavení snížení spotřeby toneru
a automatickému vypínání v době
nečinnosti.
* Nejlepší dosažený čas A4 kopírování při podávání papíru
z 1. kazety, umístění originálu na sklo a připraveném stroji.
Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.

Hlavní přednosti

Oboustranný tisk a kopírování

Separační válec
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Barevné skenování

tisk l kopírování I skenování

Doplňky
AR-VR7
Kryt dokumentů

AR-5623N/
AR-5620N

AR-RP10
Obracecí jednoprůchodový podavač (RSPF) 40 listů

AR-D36
Kazeta na 250 listů

AR-D37
Dvojice kazet na 250 listů

AR-DK516
Stolek pod
2 kazety

AR-DK517
Stolek pod
3 kazety

AR-DK518
Stolek pod
4 kazety

Základní jednotka
(AR-5620N)
Podavač RSPF
Kazeta na papír

Základní jednotka
(AR-5623N)
Podavač RSPF
2 kazety na papír

AR-DK515
Stolek pod
1 kazetu

AR-5618N

Poznámka: AR-5618N může používat současně AR-D36 a AR-D37.

Příklady konﬁgurace

Základní jednotka
(AR-5618N)
Kryt dokumentů

Základní jednotka
(AR-5620N)
Kryt dokumentů

AR-5623N/AR-5620N/AR-5618N

Technické údaje

Obecné
Typ
Rychlost tisku (max.)
AR-5623N
AR-5620N
AR-5618N
Velikost papíru
Gramáž papíru
Zásoba papíru
AR-5623N/AR-5620N
AR-5618N
Doba nahřívání
Paměť
Spotřeba (max.)
Napájení
Rozměry (W × D × H)
AR-5623N/AR-5620N
AR-5618N
Hmotnost
AR-5623N/AR-5620N
AR-5618N

Digitální multifunkční systém

Kopírka
Velikost originálu
Doba zhotovení 1. kopie*1
AR-5623N
AR-5620N/AR-5618N
Nastavení počtu kopií
Rozlišení tisku
Gradace
Rozsah zoomu

stolní
A4, na výšku
23 kopií/výtisků za minutu
20 kopií/výtisků za minutu
18 kopií/výtisků za minutu
Max. A3, min. A5 (min. A6R přes boční vstup)
Kazeta: 56 – 90 g/m2
Boční vstup: 56 – 200 g/m2
Standardní: 600 listů (2 kazety na 250 listů a boční vstup pro 100 listů),
Maximální: 1 100 listů (4 kazety na 250 listů a boční vstup pro 100 listů),
Standardní: 350 listů (kazeta na 250 listů a boční vstup pro 100 listů),
Maximální: 1 100 listů (4 kazety na 250 listů a boční vstup pro 100 listů)
Max. 25 sekund
64 MB
Méně než 1,2 kW
Jmenovité střídavé napětí 230 V ± 10%, 50/60Hz
včetně krytu dokumentů
591 × 550 × 595 mm
591 × 550 × 495 mm
včetně krytu dokumentů
Přibližně 34,6 kg
Přibližně 29,4 kg

Max. A3

Přednastavená měřítka

Max. 5,9 s
Max. 7,2 s
Max. 999 kopií
600 × 600 dpi
256 úrovní
25 – 400 % s krokem 1 %
(50 – 200 % s doplňkovým podavačem RSPF)
8 měřítek (4 zmenšení/4 zvětšení)

Síťová tiskárna
Rozlišení
Síťové rozhraní
Síťové protokoly
Podporované OS
Tiskový jazyk

600 × 600 dpi
10Base-T/100Base-TX
TCP/IP
Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
SPLC*2

Barevný skener
Kompatibilita
Rozlišení

Formáty souborů
Skenovací programy
Cíle skenování
Podporované OS

TWAIN/WIA (jen XP) STI
Aktivace z počítače ((přes aplikaci podporující rozhraní TWAIN): Rozsah
nastavení 50 – 9 600 dpi
Aktivace ze stroje (přes Button Manager): 75, 100, 150, 200, 300, 400,
600 dpi
BMP, TIFF, PDF
Button Manager, Sharpdesk*3
Počítač
Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

*1 Nejlepší dosažený čas A4 kopírování při podávání papíru z 1. kazety, umístění originálu na sklo a připraveném
stroji. Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.
*2 Sharp Printer Language with Compression, GDI s JBIG kompresí
*3 Vyžadována doplňková licenční sada Sharpdesk.
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Design a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku. Logo ENERGY
STAR je certifikační známka a smí být použito jen pro označení konkrétních produktů, u kterých bylo ověřeno, že
splňují požadavky úsporného programu ENERGY STAR. Známka ENERGY STAR je registrována v USA. Windows,
Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation.
Všechny ostatní názvy společností, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation březen 2011. Ref: AR-5623N/AR-5620N/AR-5618N brožura.
Všechny ochranné známky uznávány. E&OE.

