
PIRMINĖ INFORMACIJA APIE GAMINĮ – A3 nespalvotas daugiafunkcis spausdintuvas, pritaikomas jūsų ateities poreikiams

BP-30M28

„Office MFP“ su padidintu saugumu, neatsiliekančiu

nuo kintančių darbo jėgos poreikių

*¹ NFC sąsaja skirta „Android ™“ įrenginiams, kuriuose veikia 9 ar senesnės versijos „Android“. Reikalauja

trečioji šalis NFC kortelių skaitytuvas. *² Ši funkcija įjungta naudojant „Qualcomm® DirectOffice ™“

technologiją. *³ Galima naudoti bet kuriame iš penkių prie tinklo prijungtų daugiafunkcių spausdintuvų. *⁴

„Exchange Server 2010/2013/2016“, „Exchange Online“ *⁵ Tam tikroms funkcijoms reikalinga papildoma

įranga.

7,0 colių spalvotas LCD jutiklinis ekranas su „Easy UI“ režimu suteikia

lengvą ir intuityvų valdymą

Palaikymas mobiliesiems spausdinimo sprendimams, įskaitant

„AirPrint“ (pasirinkt.) NFC*¹ (pasirinkt.) ir QR kodą, leidžiantį lengvai

nukreipti ryšį tarp daugiafunkcio spausdintuvo ir mobiliojo prietai

Tiesiogiai atspausdinkite „Microsoft® Office“ failus iš USB diskų*²

(pasirinkt.)

OCR leidžia vartotojams konvertuoti nuskaitytus dokumentus į

redaguojamus „Microsoft® Office“ failus ir ieškomus PDF failus

(pasirinkt.)

Laikykite dokumentus paruoštus spausdinti iš bet kokio suderinamo

prie tinklo prijungto daugiafunkcio biuro aparato naudodami „Print

Release“*³

Paprasta prieiga prie viešų debesies paslaugų, naudojant vieną

prisijungimą (pasirenkama)

Siunčia nuskaitytus duomenis per „Gmail ™“ arba „Microsoft

Exchange/Online*⁴“ paskyras

Didelės apimties nuskaitytų duomenų URL gali būti generuojamas ir

bendrinamas el. paštu

Antrinio LAN palaikymas (pasirenkamas) suteikia galimybę vienu metu

palaikyti du tinklus, įskaitant belaidžio ir laidinio tinklo derinius

Pažangi sistemos duomenų apsauga ir prieigos kontrolė, įskaitant SSL

patvirtinimą, programinės aparatinės įrangos atsikūrimą ir įtraukimą į

baltąjį sąrašą*⁵

„Sharp“ programų portalas, skirtas atsisiųsti programinę aparatinę

įrangą ir atnaujinti jungtis

www.sharp.lt

https://www.sharp.lt
https://www.sharp.lt/cps/rde/xpdp/lt/BP30M28/30005
https://www.sharp.lt/cps/rde/xpdp/lt/BP30M28/30005
https://www.sharp.lt
https://www.sharp.lt


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-DE11 Stand with 2 x 500-Sheet Paper Drawers

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

2. BP-DS12 High Stand

3. 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).

Finishing

4. BP-FN10 Finisher TBC

Paper size:

Offset: A3 - A5 (A5: long-edge feeding)

Non-Offset: A3 -A6 (A6: short-edge feeding)

Staple: A3 - B5 

Paper capacity:

Offset/Non-Offset/Staple: max. 500-sheets*1 (A4 or smaller)

Offset/Non-Offset/Staple: max. 250-sheets*1 (B4 or larger)

Stapling capacity:

max. 50-sheets (A4, B5)

max. 30-sheets (A3, B4)

Staple position: 1 location at rear (slant)

5. BP-TR10 Job Separator

Enables copy/print and fax jobs to be separated using upper and main output

trays

* Number of sheets based on 80 g/m2.

Printing

MX-PK13 PS3 Expansion Kit

Adobe PostScript®3TM expansion kit

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

MX-PU10 Direct Print Expansion Kit 

Direct print Microsoft® Office files from USB drives

Faxing

MX-FX15 Fax Expansion Kit

MX-FWX1 Internet Fax Expansion Kit

Connectivity

MX-EB18 Wireless LAN Adaptor

Enables connection to wireless networks

Scanning

MX-EB19 Enhanced Compression Kit

Enables creation of high compression PDFs

MX-EB20 OCR Expansion Kit

Convert scanned documents into editable Microsoft® Office files and searchable

PDFs via Optical Character Recognition (OCR)

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

MX-AMX2 Application Communication Module

MX-AMX3 External Account Module

Security

BP-FR11U Data Security Kit

Commercial version



Specifikacijos

BENDRAI

Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4)  28

Variklio greitis (nespalvotiems) psl./min. (A3)  17

Popieriaus dydis: maks. / min.  A6R - A3

Popieriaus svoris (g/m2)  55 - 200

Popieriaus kiekis standartiškai (lapų)  1100

Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų)  2100

Įšilimo laikas (sek.)  19

Bendra atmintis min. / maks. (GB)  4

SSD  STD / OPT

SSD talpa (GB)  128 / 512

Dvigubas  STD

Energijos poreikis – nominalioji vietos AC

įtampa (Hz)

 220 - 240V, 50 / 60Hz

Energijos suvartojimas (kW)  1,45

Matmenys (mm)  620 x 614 x 830

Svoris (kg)  49

KOPIJUOKLIS

Originalus popieriaus dydis (maks.)  A3

Pirmos nespalvotos kopijos atspausdinimo

laikas (sek.)

 4,3

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)  600 x 600

Gradacija (tolygūs lygiai) – nespalvota  2

Gradacija (tolygūs lygiai) – spalvota  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

„Pull“ nuskaitymo raiška (dpi)  75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 -

9600

Failų formatai  STD TIFF, PDF, PDF / A-1b,

užšifruotas PDF, JPEG, XPS OPT

PDF / A-1a, kompaktiškas PDF,

ieškomas PDF, „Microsoft Office“

(pptx, xlsx, docx), tekstas (TXT),

raiškusis tekstas (RTF)

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)

 5000

Dokumentų sisteminimo vietos dydis –

sparčios prieigos failų aplankas (puslapiai)

 5000

Išsaugota užduotis  Kopijuoti, spausdinti, skenuoti,

siųsti faksogramas

Sandėliavimo aplankai  Spartusis failų aplankas, pagr.

aplankas, vartotojo aplankas

(maks. 1000)

Konfidencialus laikymas  •

SPAUSDINTUVAS

Raiška (dpi)  600 x 600, 1200 x 600

Tinklo spausdintuvas (std. / papild.)  STANDARTINIS

Sąsaja (std. / papild.)  STD USB 2.0,10Base-T / 100Base-TX

/ 1000Base-T. PASIRENK.: antrinio

LAN palaikymas

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, 11.0

Tinklo protokolai  TCP / IP (IPv4, IPv6)

Spausdinimo protokolai  LPR, „Raw TCP“ (9100 prievadas),

POP3 (spausdinimas iš el. pašto),

HTTP, FTP atsisiųsti spausdintinus

failus, IPP, SMB, WSD

PDL spausdintuvo stand. / pasir.  ST.: PCL 6. PASIRENK: „Genuine

Adobe PostScript 3“

Galimi šriftai  80 (PCL), 139 („Genuine Adobe

PostScript 3“)

FAKSAS

Faksas (standartinis / pasirenkamas atskirai)  PASIRENKAMAS

Glaudinimo metodas  MH / MR / MMR / JBIG

Ryšio protokolas  Super G3

Siuntimo laikas (sek.)  2

Modemo greitis (bps)  33.600 - 2.400

Siuntimo raiškioji geba  203,2 x 97,8, 406,4 x 391

Dokumento dydis (min.)  A5

Dokumento dydis (maks.)  A3

Atmintis (GB)  1

Pustonių lygis  256

Numerio rinkimo registravimas; greitas

numerio rinkimas

 2000

Transliacijos perdavimas (maks. kryptys)  500

UŽBAIGIMAS

Išvesties pajėgumas maks.  500

Susegamas lapu kiekis Maks.  50

Atsvaros poslinkis  STD

BELAIDIS LAN RYŠYS

Belaidis LAN ryšys (std. / papild.)  PASIRENKAMAS

Atitinka reglamentą  IEEE802.11n / g / b

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)  27500

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Visa informacija spausdinimo metu buvo teisinga. „Microsoft“, „Excel“, „PowerPoint“, „OneDrive“, „SharePoint“, „Active Directory“, „Windows Server“ ir „Windows“

yra registruotieji prekės ženklai arba „Microsoft Corporation“ prekės ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. „Adobe“ ir „PostScript 3“ yra registruotieji prekės ženklai arba „Adobe Systems Incorporated“ prekės ženklai JAV ir (arba) kitose

šalyse. „Google“ diskas, „Gmail“, „Android“ ir „Google“ spausdinimas iš debesies yra „Google LLC“ prekės ženklai. „Google Drive“ prekės ženklas naudojamas gavus „Google LLC“ leidimą. „Box“ yra „Box, Inc.“ prekės ženklas,

paslaugų ženklas arba registruotasis prekės ženklas. QR kodas yra „DENSO WAVE INCORPORATED“ registruotasis prekės ženklas Japonijoje ir kitose šalyse. „AirPrint“ ir „Mac“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose

šalyse. PCL yra registruotasis „Hewlett-Packard Company“ prekės ženklas. „Qualcomm DirectOffice“ yra „Qualcomm Technologies, Inc.“ ir (arba) jos dukterinių įmonių produktas. „Qualcomm“ yra „Qualcomm Incorporated“ prekės

ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. „DirectOffice“ yra „CSR Imaging US, LP“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Visi kiti įmonių pavadinimai, gaminių pavadinimai ir logotipai yra atitinkamų savininkų prekės ženklai

arba registruoti prekės ženklai. © „Sharp Corporation“, 2021 m. kovo mėn. Nuoroda: BP-30M28 duomenų lapas. Visi prekės ženklai pripažinti. E&O.
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