
MX-M1055

DIDELĖS APIMTIES GAMYBA
PUSLAPIAI PER MINUTĘ: 105 NESPALV.
POPIERIAUS TALPA: STANDARTIŠKAI 3100,
DAUGIAUSIA 13 500 LAPŲ
GALINGA IR PATVARI „FIERY®“ PARENGTOS
PRODUKCIJOS SPAUSDINIMO SISTEMA
UŽTIKRINA EFEKTYVUMĄ NUO PAT DARBO
PRADŽIOS IKI JO GALO, LEISDAMA PASIEKTI
MAKSIMALŲ PRODUKTYVUMĄ IR NEDIDELES
EKSPLOATACINES IŠLAIDAS
DIDELIS, PILNAI REGULIUOJAMAS 15,4 COL.
JUTIKLINIS EKRANAS SU APDOVANOJIMŲ
PELNIUSIU „SHARP“ INTEGRUOTU
SPAUSDINIMO SERVERIU IR INTUITYVIU VISŲ
NUSTATYMŲ VALDYMU PRISILIETIMAIS
PILNAS SUDERINAMUMAS SU „EFI FIERY®“
DARBO SRAUTU IR GALIMYBĖ PASIRINKTI
PATĮ NAUJAUSIĄ „FIERY®“ SPAUSDINIMO
SERVERĮ
VIENO PRISILIETIMO, PRISKIRTAS „FIERY®“
TINKLŲ SĄSAJOS MYGTUKAS – TIESIOGINIAI
PRIEIGAI PER JUTIKLINĮ EKRANĄ PRIE
„FIERY® COMMAND WORKSTATION“
PAPILDOMOS APDAILOS PARINKTYS IR SRA3
SUDERINAMUMAS, KAD PARUOŠTUMĖTE
DOKUMENTUS KAIP PROFESIONALAS

Pristatome MX-M1055 – galingą produkcijos spausdinimo sistemą, kuri užtikrina efektyvumą nuo darbo pradžios iki galo,
leisdama pasiekti maksimalų produktyvumą ir nedideles eksploatacines išlaidas. Pasižyminti savybėmis, kurias neabejotinai
įvertins tiek ekspertai, tiek nepatyrę naudotojai, MX-M1055 yra tobulas pasirinkimas darbinguose spausdinimo kabinetuose ir
bendruose reprografijos skyriuose. Apdovanojimų pelnęs „Sharp“ integruotas spausdinimo serveris ir intuityvus visų nustatymų
valdymas prisilietimais garantuos lengvą prieigą prie visko ir atitinkamai nepriekaištingą spausdinimo kabineto produktyvumą.
Įdiegus pažangią „Sharp“ produkcijos spausdinimo technologiją kaip standartinę įrangą MX-M1055 prisijungia prie pramonėje
pirmaujančių „EFI Fiery® Digital Front End“ spausdinimo serverių. Paprasčiausiai nurodykite patį naujausią modelį kaip
pasirinkimą.
Unikalus „Fiery®“ tinklų sąsajos režimas neaukojant papildomos darbo vietos suteikia patogią vieno prisilietimo prieigą prie EFI
rinkoje pirmaujančių „Command WorkStation“.Paprasčiausiai palieskite priskirtą „Fiery®“ ekrano mygtuką ir persijunkite tarp
„Command WorkStation“ ir „Sharp“ pilnafunkcės vietinės naudotojo sąsajos. „Fiery®“ tinklo sąsajos režimu bet kokie darbai
patenka į „Command WorkStation“, o tada bet kokie pageidaujami prietaiso ar laikmenų nustatymai gali būti atliekami tiesiai per
valdymo skydelį. Jokios netvarkos ir jokio erzelio – tik greitas ir paprastas valdymas nuo pradžios iki galo.
Sukurta kaip greita ir ekonomiška, pajėgi daug spausdinti, kopijuoti ir nuskaityti,  MX-M1055 panaudoja „Sharp“ produkcijos
spausdinimo technologijas, kad patenkintų netgi labiausiai apkraunamų spausdinimo kabinetų poreikius. Dėl pažangių
spausdinimo nustatymų naudotojui patogu tvarkyti popieriaus ypatybes, optimizuoti specialiųjų ir įprastinių popieriaus laikmenų
apdorojimą ir sumažinti darbo pertrūkius. Be to, darbai sparčiau ir efektyviau tvarkomi dėl paprastų, intuityvių valdiklių bei
pažangaus nustatymų asortimento, supaprastinančio pačias sudėtingiausias operacijas – netgi esant specialiosioms
laikmenoms.
Didesniam patogumui didelis 15,4 col. valdymo skydelis pasisuka, pasikreipia ir apsisuka, todėl darbus prieš spausdinimą
lengva peržiūrėti ir redaguoti, taip sumažinant klaidų skaičių ir padidinant efektyvumą. Siekiant dar didesnio patogumo
naudotojui, valdymo skydelis yra pilnai pritaikomas. Naudotojai gali kurti savo pagrindinius puslapius su unikaliais darbalaukio
fonais ir sparčiosiomis prieigomis prie mėgstamiausių ir dažniausiai naudojamų funkcijų, taigi, valdymas dar greitesnis ir
efektyvesnis. Galima rinktis ir klaviatūros bei jutiklinio skydelio parinktį.
Ar kalbama apie sklandų efektyvumą, ar apie nedideles eksploatacines išlaidas – viena pati ar integruota į platesnę
spausdinimo kabineto aplinką MX-M1055 visada laimi. 
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BENDRAI

Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4):  105
Variklio greitis (nespalvotiems) psl./min. (A3):  52
Popieriaus dydis: maks. / min.:  SRA3 - A5R
Popieriaus svoris (g/m2):  52 - 300
Popieriaus kiekis standartiškai (lapų):  3100
Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų):  13500
Įšilimo laikas (sek.):  210
Bendra atmintis min. / maks. (MB):  5120
Spausdintuvo atmintis min. / maks. (MB):  5120
Standusis diskas:  STD
Standžiojo disko talpa (GB):  1204
Dvigubas:  STANDARTINIS
Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz):  
220-240V, 13A, 50/60Hz
Energijos suvartojimas (kW):  2,99
Pagrindinio įrenginio matmenys(mm):  1084 x 790 x 1237
Visos konfigūracijos matmenys (mm):  5982 x 790 x 1551
Svoris (Kg):  295

KOPIJUOKLIS

Originalus popieriaus dydis (maks.):  A3
Pirmos nespalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.):  3,2
El. atranka (std.):  
Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų):  9999
Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi):  600 x 600
Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi):  600 x 600
Spausdinimo raiška (dpi):  1200 x 1200
Gradacija (tolygūs lygiai) – nespalvota:  256
Priartinimo diapazonas (%):  25 - 400
Iš anksto nustatytas kopijų santykis:  10 (5E/5R)

DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

Originali talpa (lapai):  250
Originalus keitimo greitis (nespalvotų):  120 (simplex)200 (duplex)
Originalus keitimo greitis (spalvotų):  120 (simplex)200 (duplex)

SKAITYTUVAS

Tinklo skaitytuvas (std. / papild.):  STD
Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“:  
„Push“ nuskaitymo raiška (dpi):  100,150, 200,300, 400,600
„Pull“ nuskaitymo raiška (dpi):  75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600
Failų formatai:  
XPS, PDF, PDF, „Encrypted PDF“, „Compact PDF“, PFD/A-1b, JPEG,
TIFF
Skaitytuvo įrankiai:  „Sharp OSA“ tinklo skenavimo įrankis, „Sharpdesk“
Nuskaitymas į darbalaukį:  
Nuskaitymas į FTP, el. paštas:  
Nuskaitymas į tinklo katalogą:  
Nuskaitymas į USB atmintį:  

DOKUMENTŲ SISTEMINIMAS

Dokumentų sisteminimo vietos dydis (std. / papild.):  STD
Dokumentų sisteminimo vietos dydis – pagrindinio ir papildomų aplankų
(puslapiai):  35000
Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparčios prieigos failų aplankas
(puslapiai):  10000
Išsaugota užduotis:  Kopijuoti, spausdinti, skenuoti, siųsti faksogramas
Sandėliavimo aplankai:  Spartusis failų aplankas, pagr. aplankas,
vartotojo aplankas (maks. 1000)
Konfidencialus laikymas:  

SPAUSDINTUVAS

Tinklo spausdintuvas (std. / papild.):  STD
Raiška (dpi):  1200 x 1200
Skiriamoji geba (dpi):  1200 x 1200
Sąsaja (std. / papild.):  
St. USB 2.0, „10Base-T“/„100Base-TX“/„1000Base-T“
Palaikomos operacinės sistemos std.:  „Windows XP“, „Windows Server
2003“, „Windows Vista“, „Windows Server 2008“, „Windows Server
2008 R2“, „Windows 7Mac OS X 10.4.11“, 10,5–10.5.8“, 10,6–10.6.8“,
10,7–10.7.4“
Tinklo protokolai:  
TCP/IP, IPX/SPX („NetWare“), „NetBEUI“, „EtherTalk“ („AppleTalk“),
„IPv6“
Spausdinimo protokolai:  LPR, „Raw TCP“ (9100 prievadas), POP3
(spausdinimas iš el. pašto), HTTP, „Novell Printserver“ programa su
NDS ir surišimu, FPT spausd. failams atsisiųsti, „EtherTalk“
spausdinimas, IPP
PDL stand. / pasir.:  Stand. PCL6, originalus „Adobe PS3 3“ , pasir. XPS
Galimi šriftai:  80 (PCL), 136 (PS3)

FAKSAS

Glaudinimo metodas:  MH/MR/MMR/JBIG
Ryšio protokolas:  „Super G3“

UŽBAIGIMAS

Išvesties pajėgumas:  4000
Susegamas lapu kiekis Maks.:  100
Susegtuvas:  OPT
Atsvaros poslinkis:  STD
Skylamušis:  OPT
GBC skylamušis:  OPT
Įterpiklis:  OPT
Sulenkiamas įrenginys:  OPT
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