
MX-4050N/MX-3550N/MX-3050N
Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

Inwestując w technologię, zakładasz rozwój /This is Why /Właśnie 
dlatego nasze urządzenia przystosowują się do Twoich potrzeb.

KOLOROWE URZĄDZENIA A3, 
KTÓRE POTRAFIĄ SIĘ ZMIENIAĆ 
WRAZ Z TWOIMI POTRZEBAMI
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Rozwój zawsze przynosi nowe wyzwania /This is Why właśnie dlatego 
nasze urządzenia wielofunkcyjne są gotowe na przyszłość.

Kolorowe urządzenia A3, które potrafią się zmieniać wraz z twoimi potrzebami

Zakup sprzętu biurowego to inwestycja w przyszłość – musisz 

się przygotować na nowe (być może nieoczekiwane) wyzwania. 

Właśnie dlatego nasze uniwersalne kolorowe urządzenia 

wielofunkcyjne A3 z wieloma możliwościami rozbudowy 

stanowią znakomite rozwiązanie na teraz i na kolejne lata.

Do wyboru masz trzy kompatybilne z chmurą modele: wydajne 

urządzenie MX-4050N, drukujące i kopiujące z prędkością 40 

stron na minutę (str./min), średni model MX-3550N o prędkości 

35 str./min oraz model MX-3050N o prędkości 30 str./min, 

stworzony z myślą o mniejszych grupach roboczych. 

Wszystko, co najważniejsze, w standardzie…
Wszystkie najważniejsze funkcje dostępne są w standardzie, 

a urządzeniem można zarządzać za pomocą dużego, 

10,1-calowego kolorowego ekranu dotykowego o 

regulowanym kącie pochylenia. W ten sposób użytkownicy mają 

zapewniony intuicyjny dostęp do każdej funkcji. Urządzenie 

podpowiada im ustawienia najbardziej przyjazne dla środowiska.

Każdy użytkownik może dodatkowo spersonalizować zawartość 

ekranu. Obsługa funkcji wielopunktowego dotyku pozwala 

na łatwe przeglądanie i edytowanie zadań kopiowania 

i skanowania.

 

Skanowanie przebiega w sposób szybki i intuicyjny. Można 

skanować zestawy dokumentów składające się ze stron 

w kolorze i mono,a nawet w różnych formatach i o różnej 

gramaturze.

W kasetach zmieści się papier o formacie do SRA3 i gramaturze 

do 300 g/m2, co zapewnia maksymalną wszechstronność.

...uzupełnione o liczne elementy opcjonalne
Nasze nowe urządzenia wielofunkcyjne możesz naprawdę 

dostosować do swoich potrzeb.

•  Liczne opcje wykańczania obejmują broszurowanie, 

zszywanie ręczne oraz zszywanie bezzszywkowe.

•  Logowanie Single Sign-On umożliwia szybki dostęp do 

popularnych usług w chmurze 

•  Platforma Sharp OSA (Open Systems Architecture) 

umożliwia integrację z siecią i aplikacjami w chmurze.

•  Liczne rozwiązania z pakietu Optimised Software Solutions 

umożliwiają łatwiejsze i bardziej produktywne skanowanie, 

drukowanie oraz komunikację z urządzeniami mobilnymi.

•  Możliwość tworzenia kompaktowych plików PDF pozwala 

na wygodne skanowanie dokumentów do plików 

o niewielkich rozmiarach

•  Adobe® PostScript® 3TM usprawnia przetwarzanie plików 

graficznych

• Moduł faksu

•  Separator prac pozwala rozdzielać zadania kopiowania, 

drukowania i faksowania

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE I UNIKALNE 
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
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Czas jest często ograniczony. /This is Why /Właśnie dlatego nasze 
urządzenia wielofunkcyjne są zaprojektowane tak, by robić dużo więcej. 

Wysoka jakość. Wysoka produktywność.

Nasze uniwersalne urządzenia mogą również pełnić 

rolę serwera wydruku, by zapewnić Ci możliwość druku 

podążającego. To oznacza, że możesz przesłać zadanie druku 

do wybranego urządzenia lub użyć funkcji „Zwolnienia 

wydruku” w celu wydrukowania dokumentów na innym 

urządzeniu podłączonym do sieci - dogodnym dla siebie czasie 

i miejscu.

Zapewnia to nie tylko wygodę, ale pozwala również chronić 

istotne dokumenty przed wzrokiem osób niepowołanych.

Jeśli masz pliki programów z pakietu MS Office zapisane 

na nośniku pamięci USB, możesz go po prostu podłączyć do 

urządzenia, wybrać swoje pliki i rozpocząć wydruk. Równie 

łatwe jest skanowanie do nośników pamięci lub folderów 

w chmurze.

Nasze unikalne systemy automatycznej kontroli procesu 

tworzenia obrazu oraz odświeżania dewelopera gwarantują 

stały wysoki poziom jakości wydruków, a tryb Auto Color 

umożliwia skanowanie i kopiowanie kolorowych dokumentów 

bez konieczności ręcznej regulacji ustawień. 

To nic skomplikowanego – po prostu stała jakość obrazu 

z oryginałów o mieszanej zawartości.

ODBIERZ WYDRUKI Z DOWOLNEGO 
URZĄDZENIA PODŁĄCZONEGO DO SIECI

PO PROSTU PODŁĄCZ PAMIĘĆ USB DO URZĄDZENIA 
WIELOFUNKCYJNEGO I ROZPOCZNIJ DRUKOWANIE

WYJĄTKOWA JAKOŚĆ OBRAZU

*Do drukowania plików pakietu MS Office niezbędny jest opcjonalny moduł MX-PU10.



4

Nikt nie ma ochoty czytać instrukcji obsługi. /This is Why /Właśnie 
dlatego nasze urządzenia wielofunkcyjne ułatwiają pracę biura.

Bezpieczeństwo, ekologia i uniwersalność

Warto inwestować tylko w takie rozwiązania technologiczne, 

które są łatwe w obsłudze. Właśnie dlatego wszystkie istotne 

ustawienia nowych urządzeń są wygodnie dostępne z dużego 

konfigurowalnego ekranu dotykowego o przekątnej 10,1". 

Dodaliśmy również zintegrowaną przeglądarkę WWW.

Nie musisz tracić czasu na naukę obsługi. Nawet najbardziej 

zaawansowane funkcje pojmiesz w kilka chwil.

Wysoki poziom bezpieczeństwa
Urządzenia wielofunkcyjne Sharp wyposażone są 

w niezawodne funkcje zabezpieczające, takie jak szyfrowanie 

i trwałe usuwanie danych z twardego dysku (automatycznie 

oraz na żądanie), kontrola dostępu przy pomocy haseł 

użytkownika oraz użyteczna funkcja inicjalizacji danych 

umożliwiająca całkowite usunięcie danych z urządzenia, gdy 

przyjdzie czas na jego wymianę.

Jeszcze większe bezpieczeństwo można uzyskać, instalując 

czytniki kart oferowane przez firmy zewnętrzne. Bezpieczne 

złącze sieciowe, protokoły SSL i IPsec oraz ochrona portów 

pozwalają zabezpieczyć się przed nawet najbardziej 

natarczywymi atakami. Dzięki funkcji kontroli dokumentów*, 

pomożemy zapobiec nieuprawnionemu kopiowaniu, 

skanowaniu, faksowaniu i archiwizowaniu dokumentów.

Dokumenty zabezpieczamy również przed niepożądanymi 

sytuacjami: pliki PDF mogą być chronione hasłem, naniesienie 

niewidocznego wzoru zabezpieczającego powoduje 

pojawienie się znaku wodnego na wydruku, a tryb druku 

poufnego chronionego kodem PIN wymaga obecności 

użytkownika przy urządzeniu w chwili rozpoczęcia wydruku.

Wszystkie te rozwiązania uzupełnia także protokół S/MIME do 

bezpiecznej komunikacji mailowej, zaawansowana ochrona 

danych oraz bezpieczny system logowania i identyfikacji 

użytkownika.

Energooszczędność
Toner o niskiej temperaturze topnienia, konfigurowalne 

i automatyczne ustawienia włączania i wyłączania, funkcja Eco 

Scan oraz krótszy czas nagrzewania to tylko niektóre z wielu 

funkcji zapewniających niezwykle niskie zużycie energii.

Ponadto wyświetlacz urządzenia sugeruje użytkownikom 

wybranie najbardziej ekologicznych ustawień przed 

rozpoczęciem wydruku, a pojemnik z tonerem wysuwa 

się automatycznie tylko wtedy, gdy toner zostanie w pełni 

wykorzystany, eliminując marnotrawienie materiałów.

Zaawansowana funkcjonalność
Dostęp do danych i dokumentów bezpośrednio ze smartfonów, 

tabletów i notebooków to już norma. Ale teraz możesz 

również je drukować. Wystarczy, że dodasz opcjonalną obsługę 

bezprzewodowej sieci LAN i użyjesz programu Sharpdesk 

Mobile do drukowania z urządzenia mobilnego przy pomocy 

dowolnej aplikacji obsługującej usługi druku Google Cloud 

PrintTM lub AndroidTM.

Dodaliśmy również funkcję logowania Single Sign-On. Dzięki 

temu jednorazowe logowanie na panelu sterowania zapewnia 

natychmiastowy dostęp do ulubionych usług w chmurze 

i serwisów przechowywania danych, takich jak Google 

DriveTM, OneDrive® i SharePoint® Online, bez konieczności 

ponownego wprowadzania danych logowania. Drukowanie z 

chmury i przesyłanie zeskanowanych dokumentów do chmury 

bezpośrednio z urządzenia wielofunkcyjnego nigdy nie było 

łatwiejsze.

PRZECIĄGAJ I UPUSZCZAJ IKONY, ŻEBY 
SPERSONALIZOWAĆ EKRAN GŁÓWNY

* Wymaga opcjonalnego modułu ochrony danych.
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Optymalizacja produktywności to priorytet każdego zarządu. 
/This is Why /Właśnie dlatego Sharp optymalizuje przepływ zadań.

Optymalizacja wydajności biznesowej

Modele MX-4050N, MX-3550N i MX-3050N przeniosą 

współpracę grupową na wyższy poziom. Cały Twój zespół 

przekona się, że drukowanie, kopiowanie, skanowanie 

i wykańczanie dokumentów są szybkie, łatwe i wydajne.

Do wyboru jest również cała gama wyjątkowych modułów 

opcji i rozszerzeń. Na przykład, jeśli połączysz jedno z tych 

najnowszej generacji urządzeń z usługą Cloud Portal Office 

i jednym lub więcej rozwiązaniem Optimised Software 

Solutions, zaobserwujesz wzrost produktywności w całym 

zespole.

Cloud Portal Office
Cloud Portal Office to nasza nagradzana usługa współpracy 

klasy biznesowej, która łączy smartfony, tablety, komputery, 

urządzenia wielofunkcyjne Sharp oraz tablicę interaktywną Big 

Pad we wspólne, jednolite środowisko informacyjne.

W ten sposób każdy użytkownik będzie mógł w dowolnym 

momencie uzyskać natychmiastowy dostęp do każdego 

dokumentu przechowywanego w Twojej chmurze. Możesz 

również skanować automatycznie indeksowane dokumenty 

bezpośrednio do folderu w chmurze, a także przesyłać 

powiadomienia mailowe do współpracowników, którzy 

ich potrzebują - wszystko bezpośrednio z urządzenia 

wielofunkcyjnego.

Optimised Software Solutions
Stworzyliśmy całą gamę rozwiązań wchodzących w skład 

Optimised Software Solutions, by pomóc Ci zmniejszyć 

koszty, zwiększyć wydajność i poprawić bezpieczeństwo. 

W ten sposób zdziałasz więcej z nowymi urządzeniami 

wielofunkcyjnymi Sharp i zwiększysz produktywność firmy, 

dodając jedno lub więcej spośród opcjonalnych rozwiązań.

 

Nasze rozwiązania z pakietu Optimised Printing Solutions 

pomagają monitorować i zarządzać Twoim wydrukiem 

i kopiowaniem, abyś mógł wyeliminować korzystanie bez 

autoryzacji, śledzić i ograniczać koszty oraz redukować 

marnotrawienie materiałów.

Nasze rozwiązania z pakietu Optimised Scanning Solutions 

pozwalają oszczędzić czas oraz zapobiegają kosztownym 

błędom, upraszczając i automatyzując pozyskiwanie, 

przechowywanie i udostępnianie dokumentów, niezależnie od 

ich formatu czy przeznaczenia.

Nasze rozwiązania z pakietu Optimised Mobile Solutions 

pomagają użytkownikom łatwo i bezpiecznie podłączać 

ich tablety, telefony i laptopy, aby zawsze pozostawali 

w kontakcie ze sobą.

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE 
PRZYSTOSOWANE DO PRACY W CHMURZE 
I KOMPATYBILNE Z PAKIETEM 
OPTIMISED SOFTWARE SOLUTIONS
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Przykładowe konfiguracje

9. Finiszer 
 MX-FN27

13. Finiszer 
broszurujący 
MX-FN29

14. Finiszer 
MX-FN28

15. Finiszer 
broszurujący 
MX-FN31 1k

16. Finiszer 
MX-FN30

10. Moduł transportu 
MX-RB25

11. Separator prac  
MX-TR20

12. Główna taca wyjścia 
MX-TU16

8. Taca wyjścia 
MX-TR19

7. Podajnik papieru 
banerowego  
MX-LT10

6. Kaseta o dużej 
pojemności  
MX-LC17 (A4)

MX-3550N 
Urządzenie główne

2. Podstawa  
MX-DE26 

z dwiema kasetami 
o pojemności 550 

arkuszy każda

1. Podstawa 
MX-DE25 z kasetą 

o pojemności 
550 arkuszy

3. Podstawa MX-DE27  
z trzema kasetami 

o pojemności 
550 arkuszy każda

5. Kaseta MX-DE29 
 o pojemności 550 

arkuszy papieru

4. Podstawa MX-DE28 
z kasetami o pojemności 

550 i 2100 arkuszy

MX-3550N Urządzenie główne 
Finiszer wewnętrzny 
Podstawa z kasetami  

o pojemności 550 + 2100 arkuszy 
Taca wyjścia

MX-3550N Urządzenie główne 
Podstawa z 3 kasetami  

o pojemności 550 arkuszy każda 
Finiszer + Moduł transportu 

Taca wyjścia  
Kaseta o dużej pojemności

MX-3550N  
Urządzenie główne 
Główna taca wyjścia 

Kaseta  
o pojemności 550 arkuszy
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OPCJE

Urządzenie główne
1. Podstawa MX-DE25 z kasetą o pojemności 550 arkuszy
550 arkuszy*1 , format od SRA3 do A5R (60 - 300 g/m2)

2. Podstawa MX-DE26 z dwiema kasetami o pojemności 550 
arkuszy każda
550 arkuszy*1 dla dolnej i górnej kasety, SRA3 do A5R (60 - 300 g/m2)

3. Podstawa MX-DE27 z trzema kasetami o pojemności 550 
arkuszy każda
550 arkuszy*1 dla każdej kasety, SRA3 do A5R (60 - 300 g/m2)

4. Podstawa MX-DE28 z kasetami o pojemności 550 i 2100 
arkuszy*4
Górna kaseta: format SRA3 do A5R, 550 arkuszy*1 (80 g/m2)
Dolna kaseta (lewa): A4, 1200 arkuszy*1 (60 - 105 g/m2)
Dolna kaseta (prawa): A4 - B5, 900 arkuszy*1 (60 - 105 g/m2)

5. Kaseta MX-DE29*2 o pojemności 550 arkuszy papieru
550 arkuszy*1, format od SRA3 do A5R (60 - 300 g/m2)

6. Kaseta MX-LC17*2 o dużej pojemności (A4)
3000 arkuszy*1, A4 - B5 (60 - 220 g/m2) 

Stolik boczny MX-UT10

Wykańczanie
7. Podajnik papieru banerowego MX-LT10
Zalecane w przypadku druku banerów.

8. Taca wyjścia MX-TR19

9. Finiszer wewnętrzny MX-FN27 
A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3 - A5R (bez sortowania 
z przesunięciem)
Taca sortująca (górna): maks. pojemność 500 arkuszy*1

Zszywanie: maks. 50 arkuszy zszywanych w różnych miejscach*1

3 możliwości zszywania (od góry, od dołu lub 2-pozycyjne)
Zszywanie ręczne: jednopunktowe z tyłu (równoległe), 45 arkuszy (64 g/m2), 
40 arkuszy (80 g/m2)
Zszywanie bezzszywkowe: maks. 5 arkuszy (64 g/m2), 4 arkusze (65 – 81,4 g/
m2), 3 arkusze (81,5 - 105 g/m2)
Zszywanie bezzszywkowe: jednopunktowe od dołu (skos), A3 - B5

Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN27:
MX-PN14C - 2/4 otwory
MX-PN14D - 4 otwory szeroko rozstawione

10. Moduł transportu MX-RB25
Wymagany do MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 i MX-FN31

11. Separator prac MX-TR20
Wymaga głównej tacy wyjścia MX-TU16 

12. Główna taca wyjścia MX-TU16 

13. Finiszer broszurujący MX-FN29 1k
A3W - A5R (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3 - A5R (bez 
sortowania z przesunięciem)
Taca sortująca (górna): maks. pojemność 1000 arkuszy*1

Zszywanie: maks. 50 arkuszy zszywanych w różnych miejscach*1

Miejsca zszywania: jednopunktowe z przodu (równoległe), jednopunktowe 
z tyłu, 2-pozycyjne
Taca odbiorcza broszur (dolna): 7 broszur (11-15 arkuszy), 10 broszur (6-10 
arkuszy), 20 broszur (1-5 arkuszy). Maks. 15 arkuszy w broszurze.

14. Finiszer MX-FN28 1k
A3W - A5R (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3 - A5R (bez 
sortowania z przesunięciem)
Taca sortująca (górna): maks. pojemność 1000 arkuszy*1

Zszywanie: maks. 50 arkuszy zszywanych w różnych miejscach*1

Miejsca zszywania: jednopunktowe z przodu (równoległe), jednopunktowe z 
tyłu, 2-pozycyjne

Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN29 i MX-FN28
MX-PN15C - 2/4 otwory
MX-PN15D - 4 otwory szeroko rozstawione

15. Finiszer broszurujący MX-FN31*2 3k
A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3 - A5R (bez sortowania 
z przesunięciem)
Taca sortująca (górna): maks. pojemność 3000 arkuszy*1

Zszywanie: maks. 65 arkuszy zszywanych w różnych miejscach*1

Miejsca zszywania: jednopunktowe z przodu (skośnie), z tyłu (skośnie), 
2-pozycyjne
Zszywanie ręczne: jednopunktowe z tyłu (równoległe), 45 arkuszy (64 g/m2), 
40 arkuszy (80 g/m2)
Zszywanie bezzszywkowe: maks. 5 arkuszy (64 g/m2), 4 arkusze (65 – 81,4 g/
m2), 3 arkusze (81,5 - 105 g/m2)
Zszywanie bezzszywkowe: jednopunktowe z tyłu (skośnie), A3 - B5
Taca odbiorcza broszur (dolna): 10 broszur (11-20 arkuszy), 15 broszur (6-10 
arkuszy), 25 broszur (1-5 arkuszy). Maks. 20 arkuszy w broszurze.

16. Finiszer MX-FN30*2 3k
A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3 - A5R (bez sortowanie 
z przesunięciem)
Taca sortująca (górna): maks. pojemność 3000 arkuszy*1

Zszywanie: maks. 65 arkuszy zszywanych w różnych miejscach*1

Miejsca zszywania: jednopunktowe z przodu (skośnie), jednopunktowe z tyłu 
(skośnie), 2-pozycyjne
Zszywanie ręczne: jednopunktowe z tyłu (równoległe), 45 arkuszy (64 g/m2), 
40 arkuszy (80 g/m2)
Zszywanie bezzszywkowe: maks. 5 arkuszy (64 g/m2), 4 arkusze (65 – 
81,4 g/m2), 3 arkusze (81,5 - 105 g/m2)
Zszywanie bezzszywkowe: jednopunktowe z tyłu (skośnie), A3 - B5

Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN31 i MX-FN30
MX-PN16C - 2/4 otwory
MX-PN16D - 4 otwory szeroko rozstawione

Drukowanie
Moduł PS3 - MX-PK13
Umożliwia drukowanie PostScript.

Moduł druku bezpośredniego MX-PU10 

Zestaw czcionek kodów kreskowych MX-PF10
Umożliwia drukowanie kodów kreskowych

Faks
Moduł faksu MX-FX15

Moduł faksu internetowego MX-FWX1

Podłączenia
Bezprzewodowa karta sieciowa MX-EB18
Umożliwia bezprzewodowe połączenie z siecią

Skanowanie
Moduł zwiększonej kompresji MX-EB11
Umożliwia tworzenie wysoko skompresowanych plików PDF

Stempel AR-SU1
Oznacza zeskanowane dokumenty do sprawdzenia.

Licencje Sharpdesk
MX-USX1/X5  
1/5 licencji

MX-US10/50/A0   
10/50/100 licencji

Sharp OSA®

Moduł integracji aplikacji MX-AMX1 
Moduł komunikacji aplikacji MX-AMX2
Moduł kont zewnętrznych MX-AMX3

Bezpieczeństwo
Moduł ochrony danych MX-FR51U*2

Wersja komercyjna

*1 Ilość arkuszy o gramaturze 80 g/m2.  *2 Dostępne w późniejszym terminie.



Specyfikacja techniczna

Dane ogólne

Czas nagrzewania*3 (sekundy) 10

Pamięć (GB)
Kopiarka/Drukarka (współdzielona)  5
Dysk twardy*4 250

Wymagania dotyczące zasilania Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz
Zużycie energii (kW) (maks.)  1,84 (220 do 240V)
Wymiary (mm) (sz. x dł. x wys.) 608 x 650 x 834
Masa (kg) 79

Szybkość wydruku A4*1 A3                  SRA3
MX-4050N (str./min.) (maks.) 40 20                  18
MX-3550N (str./min.) (maks.) 35 18                  16
MX-3050N (str./min.) (maks.) 30 16                  15

Wyświetlacz panelu sterowania    kolorowy ekran dotykowy LCD 10,1 cala
Format arkuszy (min. – maks.) SRA3 – A5*2

Gramatura papieru(g/m2)
Kaseta  60 - 300 
Podajnik boczny  55 - 300

Pojemność papieru (standardowa – maksymalna) Ilość arkuszy 650 - 6300
Kasety 1 - 4 (oraz podajnik ręczny)

   
*1 Podawanie długą krawędzią. *2 Dla formatu A5 można zastosować jedynie podawanie krótką krawędzią. *3 Przy napięciu znamionowym, 23°C (73.4°F). Może się różnić w zależności od warunków i środowiska 
pracy. *4 Pojemność twardego dysku zależy od źródeł zaopatrzenia. *5 Razem z elementami regulacyjnymi i wystającymi poza obrys. *6 Podawanie arkuszy A4 długą krawędzią z pierwszej tacy przy użyciu szyby 
oryginału, automatycznego wyboru koloru i automatycznego trybu kolorowego, urządzenie wielofunkcyjne w pełnej gotowości. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *7 Na przykładzie 
standardowej strony A4 Sharp, przy użyciu podajnika i podawaniu długą krawędzią. Przy użyciu domyślnych ustawień fabrycznych z wyłączonym trybem automatycznego wyboru koloru. Szybkość skanowania różni 
się w zależności od typu dokumentu i ustawień skanowania. *8 Wymagany opcjonalny moduł MX-EB11 *9 Tylko tryb kolorowy/skala szarości.  *10 Nie dotyczy trybu Software AP. *11 Pojemność różni się w zależności 
od typu dokumentu i ustawień skanowania. *12 Niektóre wymagają dodatkowych opcji. *13 Na przykładzie standardowej strony Sharp z ok. 700 znakami (A4, podawanie długą krawędzią) w standardowej 
rozdzielczości w trybie Super G3, 33600 bps, kompresja JBIG.

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie wydruku. Logo ENERGY STAR jest znakiem certyfikującym i może być używane 
jedynie do poświadczania, że określone produkty są zgodne z wymogami programu ENERGY STAR. ENERGY STAR to znak zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Windows, Windows NT, Windows XP i 
Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Adobe i PostScript 3 są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach 
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów i logotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation, luty 2016.  
Ref: MX-4050N/MX-3550N/MX-3050N Zadanie:17081 Wszystkie znaki towarowe wymienione. Prawo do zmian i omyłek zastrzeżone.

Adnotacje

Kopiarka

Drukarka sieciowa

Skaner sieciowy

Format oryginałów (maks.)  A3

Czas uzyskania pierwszej kopii*6 Tryb kolor Tryb mono
 6,7 4,7 

Kopiowanie ciągłe (Maks)  9999
Rozdzielczość (dpi)
Skanowanie (tryb kolor) 600 x 600
Skanowanie (tryb mono) 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300  
Druk 600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600  
 (w zależności od trybu kopiowania)
Poziomy gradacji  256
Zakres przeskalowania (%) 25 – 400 (25 – 200 przez podajnik RSPF) ze skokiem 1%
Predefiniowane skale kopiowania (metryczne) 10 skal (5R/5E)

Metoda skanowania Skanowanie push (przez panel sterowania)
 Skanowanie pull (aplikacja zgodna z TWAIN) 

Szybkość skanowania*7 Jednostronnie Dwustronnie
 80  25 

Rozdzielczość (dpi) (maks.)                   
Skanowanie push 100, 150, 200, 300, 400, 600
Skanowanie pull 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 – 9600 zgodnie z ustawieniem użytkownika

Formaty plików  TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF*8 *9, JPEG*9, XPS
Tryby skanowania Skanowanie do e-mail, na pulpit, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), do pamięci USB, na dysk twardy
Narzędzia skanowania Sharpdesk

Rozdzielczość (dpi) 600 x 600, 9,600 (odpowiednik) x 600
Interfejs USB  2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Obsługiwane systemy operacyjne Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®,  
  Windows® 7, 8,1, 10, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.11 

Protokoły sieciowe TCP/IP 

Protokoły druku  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie wiadomości email), HTTP
 FTP dla pobierania wydruków, IPP, SMB, WSD

Język drukarki  W standardzie: PCL 6 emulation
  Opcja: Adobe® PostScript®3TM

Dostępne czcionki                 80 czcionek dla PCL, 139 czcionek dla Adobe PostScript 3

Faks (wymagany opcjonalny moduł MX-FX15)
Metoda kompresji  MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny  Super G3/G3
Czas przesyłania*13 (sekundy) Poniżej 3
Prędkość modemu (bps) 33600 - 2400 z automatyczną redukcją prędkości
Rozdzielczość faksu (dpi) 203,2 x 97,8 (standardowa) / 406,4 x 391 (Ultra Fine)      
Szerokość zapisu  A3 – A5 
Pamięć (GB)  1 (wbudowana)

Przechowywanie dokumentów
Pojemność przechowywania dokumentów*11  Strony Pliki
Foldery główne i użytkownika   20000  3000
Folder tymczasowy   10000  1000

Przechowywane zadania*12   Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks
Foldery do przechowywania Folder tymczasowy, folder główny, folder użytkownika (maks. 1000)

Bezprzewodowa sieć LAN (wymagany opcjonalny moduł MX-EB18)
Odnośne rozporządzenie IEEE802.11n/g/b 
Tryb dostępu  tryb infrastruktury, tryb Software AP  
Bezpieczeństwo WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*10 , WPA2 PSA, WPA2 EAP*10

Shown with options.

650 mm

1,178 mm

1,495 mm*

608 mm

* 1,648 mm when finisher tray and exit tray are extended.

Wymiary zewnętrzne

www.sharp.pl

* 1 648 mm, gdy taca finiszera i taca wyjścia są wysunięte. Przedstawione z opcjami


