
Įvadinio lygio A3 spalvinis daugiafunkcis spausdintuvas

BP-10C20

A3 spalvinis daugiafunkcis spausdintuvas, skirtas

mažiems biurams

*¹ „Užimama vieta“ reiškia A3 spalvinio lazerinio daugiafunkcio spausdintuvo įrenginio užimamą plotą ant

grindų arba stalo leidimo metu. *² Prieinamumas skirtingose šalyse / regionuose skiriasi.

Įvadinio lygio 20 l./min. pilnos spalvų gamos A3 daugiafunkciai

spausdintuvai su 600 x 600 dpi spausdinimo raiška

Kompaktiškas, kubo formos dizainas, pasižymintis mažiausia

užimama vieta tarp A3 įrenginių*¹ rinkoje

Visos spalvų gamos spausdinimas per tinklą su daugybe nuskaitymo

tikslo vietų

Pakreipiamas valdymo skydelis su 4 col. 5 eilučių monochrominiu LCD

Raudonos ir žalios spalvos LED praneša apie įrenginio darbinę būseną

iš atstumo

Standartiniame popieriaus dėkle, taip pat talpos išplėtimo dėkle telpa

įvairiausių dydžių lapai, įskaitant A6 ir A3W

USB prievadas patogiai įtaisytas daugiafunkcio spausdintuvo priekyje,

kas leidžia lengvai spausdinti iš USB atmintinės ir nuskaityti į ją

Naudodamiesi ID kortelės spausdinimo funkcija su priskirtaisiais

mygtukais galite atspausdinti abi kortelės puses ant vieno puslapio

Pasirenkamas belaidis jungiamumas reiškia lengvą prieigą iš mobiliųjų

įrenginių ir lankstesnes galimybes pastatyti daugiafunkcį

spausdintuvą

„Sharpdesk Mobile“ spausdinimo programa*² leidžia atspausdinti

failus mobiliajame įrenginyje

Tiesioginis PDF / TIFF / JPEG failų spausdinimas Valdykite ir tvarkykite į tinklą sujungtus spausdintuvus centralizuotai

per SRDM („Sharp Remote Device Manager“)
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Specifikacijos

BENDRAI

Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A4)  20

Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4)  20

Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A3)  12

Variklio greitis (nespalvotiems) psl./min. (A3)  12

Popieriaus dydis: maks. / min.  A6 - A3W

Popieriaus svoris (g/m2)  60 - 256

Popieriaus kiekis standartiškai (lapų)  350

Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų)  1850

Įšilimo laikas (sek.)  29

Bendra atmintis min. / maks. (MB)  2048

Dvigubas  STD

Energijos poreikis – nominalioji vietos AC

įtampa (Hz)

 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

Energijos suvartojimas (kW)  1.84

Matmenys (mm)  560 x 560 x 560

Svoris (Kg)  47

KOPIJUOKLIS

Originalus popieriaus dydis (maks.)  A3

Pirmos nespalvotos kopijos atspausdinimo

laikas (sek.)

 8.0

El. atranka  STD

Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų)  999

Nuskaitymo raiška (dpi)  600 x 600,600 x 400

Spausdinimo raiška (dpi)  600 x 600

Gradacija (tolygūs lygiai) – nespalvota  256

Priartinimo diapazonas (%)  25 - 400

Iš anksto nustatytas kopijų santykis  10

SKAITYTUVAS

Raiška (dpi)  600 x 600

SPAUSDINTUVAS

Raiška (dpi)  600 x 600

Sąsaja  USB 2.0, „10Base-T“ / „100Base-TX“

/ „1000Base-T“

Palaikomos operacinės sistemos  STAND.: „Windows Server 2008“,

2008R2“, 2012“, 2012R2“, 2016“,

„Windows 7“, 8.1“, 10“ PASIR.:

„Mac OS X 10.6“, 10.7“, 10.8“, 10.9“,

10.10“, 10.11“, 10.12“, 10.13“,

10.14“

PDL emuliacija spausdintuvo stand. / pasir.  STD: PCL6 OPT: PostScript 3

emulation

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio pranešimo. Visa informacija buvo teisinga spausdinimo metu. „Microsoft“, „Windows Server“ ir „Windows“ yra „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai arba prekių

ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. „Mac“ yra „Apple Inc.“ JAV arba kitose šalyse registruotas prekės ženklas. „Adobe“ ir „PostScript 3“ yra „Adobe Systems Incorporated“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba)

kitose šalyse. PCL yra „Hewlett-Packard Company“ registruotasis prekės ženklas. Visi kitų bendrovių pavadinimai, produktų pavadinimai ir logotipai yra jų atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. ©

„Sharp Corporation“ 2019 m. gegužė. Nuor.: BP-20C25 duomenų lapas. Visi prekių ženklai pripažįstami. Gali būti klaidų ir praleidimų.
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