
MX-3571

SPAUSDINTI, KOPIJUOTI, SKENUOTI, SIŲSTI
FAKSU, KLASIFIKUOTI
PUSLAPIŲ PER MINUTĘ: 35 NESPALV., 35
SPALV.
POPIERIAUS TALPA: STANDARTIŠKAI 650,
DAUGIAUSIAI 6 300 LAPŲ
PAGAL POREIKIUS PRITAIKOMAS,
PAKREIPIAMAS 10,1 COLIŲ SPALVINIS LCD
JUTIKLINIS EKRANAS SU LENGVAI
PERPRANTAMU UI REŽIMU, LEIDŽIANČIU
INTUITYVIAI NARŠYTI DAUGIAFUNKCIO
APARATO FUNKCIJAS
NAUDODAMIESI FUNKCIJA „PRINT RELEASE“
NAUDOTOJAI GALI SIŲSTI IR IŠSAUGOTI
DOKUMENTUS PAGRINDINIAME
DAUGIAFUNKCIAME APARATE, KAD JUOS BŪTŲ
GALIMA AUTENTIFIKUOTI IR ATSPAUSDINTI
IŠ BET KURIO PRIE TINKLO PRIJUNGTO
DAUGIAFUNKCIO APARTO
VOS VIENĄ KARTĄ PRISIJUNGUS GALIMA
LENGVAI PRIEITI PRIE VIEŠŲJŲ DEBESIES
TIPO SAUGYKLŲ PASLAUGŲ
TRUMPAS ĮŠILIMO LAIKAS IR JUDESIO
JUTIKLIS UŽTIKRINA, KAD PRIETAISAS BUS
VISADA PARUOŠTAS NAUDOTI
NAUDODAMIESI OCR FUNKCIJA NAUDOTOJAI
GALI KONVERTUOTI NUSKAITYTUS DOKUMENTUS
Į REDAGUOJAMUS „MS OFFICE“ FAILUS
(PPTX, XLSX, DOCX) IR PDF FAILUS SU
PAIEŠKOS FUNKCIJA

MX-3571 A3 spalvinis įrenginys yra patobulintas daugiafunkcio aparato sprendimas, leidžiantis optimizuoti darbo grupių
produktyvumą bet kada ir bet kur. Vienintelis prisijungimas prie debesies tipo paslaugų, mobilusis ryšys per „WiFi“, tiesioginis
„MS Office“ failų spausdinimas per USB ir OCR funkcija, nuskaitytus dokumentus paverčianti PDF failais su paieškos funkcija
arba „Office“ failais, užtikrina darbo srautų lankstumą. Antrinio LAN tinklo palaikymas (pasirenkama) suteikia vienalaikį dviejų
tinklų palaikymą. Standartinė „Print Release“ (liet. spaudinių išsiuntimo) funkcija suteikia galimybę naudotojams išsiųsti
dokumentus į pagrindinį daugiafunkcį spausdintuvą ir juos ten laikyti kaip serveryje. Spaudiniai gali būti saugiai išsiunčiami iš iki
penkių tinkle sujungtų įrenginių.

Pažangios technologijos apima judesio jutiklį, kuris atpažįsta besiartinantį naudotoją, kad pažadintų daugiafunkcį aparatą iš
miego režimo ir jis būtų iš karto parengtas naudoti, o indikatoriai rodo aparato būseną. Pakreipiamame 10,1 in spalviniame LCD
jutikliniame ekrane yra dažniausiai naudojamų piktogramų vilkimo ir numetimo parinktis, leidžianti pagrindinį puslapį pritaikyti
pagal poreikius ir sparčiai prieiti greitosios pagalbos vadovą. Kasdienis naudojimasis tampa lengvas ir intuityvus: tiesiog
palieskite, bakstelėkite, sugnybkite ir išskleiskite arba trinktelėkite, kad akimirksniu prieitumėte prie kiekvienos savybės,
funkcijos ir nustatymo, įskaitant išplėstinės peržiūros ir naršymo žiniatinklyje funkcijas.

Iki 35 psl./min spalvoto ir nespalvoto spausdinimo ir kopijavimo greitis, įmontuotas 150 lapų tiektuvas dvipusiam skenavimui ir iki
220 originalų per minutę, padeda didinti efektyvumą ir našumą. Dokumentų tiektuve netgi yra LED indikatorius, primenantis
naudotojams išimti originalius dokumentus, ir tai padeda palaikyti jų saugumą. Su maksimaliu 6 300 lapų ir palaikomu plačiu
laikmenų spektru iki SRA3 ir 300 gsm šis įrenginys nesunkiai susidoroja su jam keliamais našumo reikalavimais. Dar didesnį
universalumą užtikrina siūlomas didelis asortimentas priedų, tokių kaip įrišimo perlenkiant, rankinio ir susegimo be sankabėlių.
Nuostabi 1 200 x 1 200 dpi raiška ir automatinė procesų kontrolė ir atnaujinimo sistema užtikrina vienodai aukštą vaizdo kokybę.

Jūsų duomenis ir tinklą saugo visa puokštė patikimų apsaugos priemonių, tokių kaip prieigos kontrolė, duomenų kodavimas ir
S/MIME, taip pat atsikurianti mikroprograminė įranga,
SSL sertifikato patvirtinimas ir programų vykdymo
baltasis sąrašas.
MX-3571 naudojamos pažangiausios „Sharp“
energijos taupymo technologijos. Greitas įšilimas,
mažesnės energijos sąnaudos ir nedidelė savaitinės
energijos sąnaudų vertė pasitelktos tam, kad jūs
sutaupytumėte pinigų, o aplinka būtų kuo labiau
tausojama. Be to, automatinė dažų kasetės išmetimo
funkcija užtikrina, kad visi dažai būtų sunaudoti, ir taip
būtų taupomi jūsų ištekliai.

http://www.sharp.lt
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BENDRAI

Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A4):  35
Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4):  35
Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A3):  18
Variklio greitis (nespalvotiems) psl./min. (A3):  18
Popieriaus dydis: maks. / min.:  A5 - SRA3
Popieriaus svoris (g/m2):  60 - 300
Popieriaus kiekis standartiškai (lapų):  650
Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų):  6300
Įšilimo laikas (sek.):  20
Bendra atmintis min. / maks. (MB):  5120
Standusis diskas:  STD
Standžiojo disko talpa (GB):  500
Dvigubas:  STD
Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz):  
200–240 V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas (kW):  1.84
Matmenys (mm):  616 x 660 x 838
Svoris (Kg):  88

KOPIJUOKLIS

Originalus popieriaus dydis (maks.):  A3
Pirmos spalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.):  6.7
Pirmos nespalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.):  4.7
El. atranka (std.):  
Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų):  9,999
Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi):  600 x 600, 600 x 400
Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi):  600 x 600
Spausdinimo raiška (dpi):  1200 x 1200,600 x 600, 9600 x 600
Gradacija (tolygūs lygiai) – spalvota:  256
Priartinimo diapazonas (%):  25 - 400
Iš anksto nustatytas kopijų santykis:  10

DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

Originali talpa (lapai):  150

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, 600,50 to 9600
Failų formatai:  
TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, koduotas PDF, kompaktiškasis PDF,
JPEG, XPS, PDF su paieškos funkcija, „Microsoft Office“ (pptx, xlsx,
docx), teksto formatas (TXT), raiškiojo teksto formatas (RTF)
Skaitytuvo įrankiai:  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):  20000
Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparčios prieigos failų aplankas
(puslapiai):  10000
Išsaugota užduotis:  Kopijuoti, spausdinti, tiesiog. spausdinti, skenuoti,
siųsti faksogramas
Sandėliavimo aplankai:  Spartusis failų aplankas, pagr. aplankas,
vartotojo aplankas (maks. 1000)
Konfidencialus laikymas:  

SPAUSDINTUVAS

Raiška (dpi):  1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600
Tinklo spausdintuvas (std. / papild.):  STANDARTINIS
Sąsaja (std. / papild.):  
USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, pasirenkamas antrinio LAN
tinklo palaikymas
Palaikomos operacinės sistemos std.:  „Windows Server“
2008,2008R2,2012, 2012R2,2016, „Windows“ 7,8.1,10, „Mac OS X“
10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13
Tinklo protokolai:  TCP/IP („IPv4“ ir „IPv6“)
Spausdinimo protokolai:  LPR, „Raw TCP“ (9100 prievadas), POP3
(spausdinimas iš el. pašto), HTTP, FTP atsisiųsti spausdintinus failus,
IPP, SMB, WSD
PDL stand. / pasir.:  STD PCL 6 emuliacija, „Adobe® PostScript® 3™“
Galimi šriftai:  80 (PCL), 139 („Adobe PostScript 3“)

FAKSAS

Faksas (standartinis / pasirenkamas atskirai):  PASIRENKAMAS
Glaudinimo metodas:  MH/MR/MMR/JBIG
Ryšio protokolas:  Super G3/G3
Siuntimo laikas (sek.):  2
Modemo greitis (bps):  33600 - 2400
Siuntimo raiškioji geba:  STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Dokumento dydis (min.):  A5
Dokumento dydis (maks.):  A3
Atmintis (MB):  1024
Pustonių lygis:  256
Numerio rinkimo registravimas; greitas numerio rinkimas:  2000
Transliacijos perdavimas (maks. kryptys):  500

UŽBAIGIMAS

Išvesties pajėgumas maks.:  500 - 3000
Susegamas lapu kiekis Maks.:  65
Susegtuvas:  OPT
Atsvaros poslinkis:  STD
Skylamušis:  OPT
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