
PIRMINĖ INFORMACIJA APIE GAMINĮ - efektyvus nespalvotas A3 formato daugiafunkcis spausdintuvas

BP-20M24

A3 tinklo daugiafunkcis spausdintuvas, idealiai

tinkantis reiklioms darbo grupėms.

* Originalai per minutę; tiekiant A4 formato lapus.

100 lapų RSPF nuskaito dokumentus 37 opm sparta* (vienpusis) Iki 1850 lapų popieriaus talpa

Daugiafunkciame apėjimo dėkle telpa iki 200 g/m2 sunkaus

popieriaus

Standartinė PCL 6 ir pasirinktinė „PostScript® 3“ emuliacija

Sumontuotas dvipusio spausdinimo modulis leidžia efektyviai

atspausdinti ir kopijuoti abejose lapo pusėse

Pasirinktinis belaidis ryšys reiškia lengvą prieigą iš mobiliųjų įrenginių

ir lankstesnes galimybes pastatyti daugiafunkcį spausdintuvą

Spausdinimo / nuskaitymo komanda pasirodo skystųjų kristalų

ekrane, kai prijungiate USB diskų įrenginį, leidžiantį lengvai spausdinti

iš USB diskų ar nuskaityti į juos

Spalvotiems tinklo nuskaitymo programos klavišams priskirti dažnai

naudojami nuskaitymo parametrai ir paskirties vietos, kad būtų

galima lengvai naudoti vienu paspaudimu

Lengvai naudojamas 5 eilučių LCD valdymo skydelis su raudonos ir

žalios spalvos LED lemputėmis, kurios praneša naudotojams apie

prietaiso / užduoties būseną

Asmens tapatybės kortelės kopijavimo funkcija su specialiu mygtuku

leidžia lengvai nukopijuoti abi kortelės puses ant vienos lapo pusės.

Patogios kopijavimo funkcijos: „du viename“ / „keturi viename“

kopijavimas, centravimas ir automatinis popieriaus / didinimo

pasirinkimas

Energiją taupantis automatinio išjungimo režimas
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Konfigūracija

Konfigūracija gali skirtis priklausomai nuo pardavimo regiono. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su „Sharp“ atstovais savo regione.

Matmenys

Matmenys nurodomi su papildoma įranga. Priedai gali skirtis pagal pardavimo regioną.



Priedai

Base Unit

1. BP-CS11 500-Sheet Paper Drawer

500 sheets*, A3W – A5R (60- 220 g/m2)

2. BP-DE11 Stand with 2 x 500-Sheet Paper Drawers

500 sheets* each for lower and upper trays, A3W – A5R (60 – 220 g/m2)

3. BP-DS12 High Stand

4. BP-DS13 Low Stand

* Number of sheets based on 80 g/m2.

Note: If you install the MFP on a floor, Sharp recommends setting it up on a stand

(BP-DS13, BP-DS12, or BP-DE11). This set-up also requires the BP-CS11.

Connectivity

MX-EB18 Wireless LAN Adaptor

Enables connection to wireless networks

Printing

MX-PK11 PS3 Expansion Kit

Adobe PostScript®3TM expansion kit



Specifikacijos

BENDRAI

Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4)  24

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

Popieriaus dydis: maks. / min.  A6R - A3

Popieriaus svoris (g/m2)  55 - 200

Popieriaus kiekis standartiškai (lapų)  350

Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų)  1850

Įšilimo laikas (sek.)  25

Bendra atmintis min. / maks. (GB)  1

Dvigubas  STD

Energijos poreikis – nominalioji vietos AC

įtampa (Hz)

 220 - 240V, 50 / 60Hz

Energijos suvartojimas (kW)  1,2

Matmenys (mm)  599 x 608 x 643

Svoris (kg)  34

KOPIJUOKLIS

Originalus popieriaus dydis (maks.)  A3

Pirmos nespalvotos kopijos atspausdinimo

laikas (sek.)

 6,4

El. atranka (std.)  •

Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų)  999

Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi)  400 x 600

Spausdinimo raiška (dpi)  600 x 600

Gradacija (tolygūs lygiai) – nespalvota  256

Priartinimo diapazonas (%)  25 - 400

Iš anksto nustatytas kopijų santykis  10

DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

Originali talpa (lapai)  100

SKAITYTUVAS

Tinklo skaitytuvas (std. / papild.)  STD

Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir

„Pull“ nuskaitymas“

 •

„Push“ nuskaitymo raiška (dpi)  100, 150, 200, 300, 400, 600

Failų formatai  TIFF, PDF, JPEG

Nuskaitymas į darbalaukį  •

Nuskaitymas į FTP, el. paštas  •

Nuskaitymas į tinklo katalogą  •

Nuskaitymas į USB atmintį  •

SPAUSDINTUVAS

Raiška (dpi)  600 x 600

Tinklo spausdintuvas (std. / papild.)  STANDARTINIS

Sąsaja (std. / papild.)  St. USB 2.0, „10Base-T“, „100Base-

TX“, „1000Base-T“

Palaikomos operacinės sistemos std.  Windows 8.1, 10. Windows Server

2012, 2012R2, 2016, 2019.

Palaikomos operacinės sistemos parinktys  Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12,

10.13, 10.14, 10.15

Tinklo protokolai  TCP / IP

Spausdinimo protokolai  LPR, „Raw TCP“, IPP (pasirinkt.)

PDL spausdintuvo stand. / pasir.  St.: PCL6. Pasirinkt.: „PostScript 3“

emuliacija

Galimi šriftai  80 šriftai su PCL, 136 šriftai su

PostScript 3™ emuliacijomis

UŽBAIGIMAS

Išvesties pajėgumas maks.  250

BELAIDIS LAN RYŠYS

Belaidis LAN ryšys (std. / papild.)  PASIRENKAMAS

Atitinka reglamentą  IEEE802.11 b / g / n

Prieigos režimas  Infrastruktūros režimas,

programinės įrangos AP režimas

Apsauga  WEP, WPA / „WPA2-mixed PSK“,

WPA / „WPA2-mixed EAP“,

WPA2-PSK, WPA2-EAP

KASETĖS TALPA

Juoda (puslapių prie 6% padengimo)  20000
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