Multifuncțională color A3 din gama de bază

BP-10C20

Multifuncțională color A3 care susține mediile
restrânse de birou

Multifuncționale A3 color de 20 ppm din gama de bază cu o rezoluție
de imprimare de 600 x 600 dpi
Scanare color completă în rețea cu multiple destinații de scanare
LED-uri roșu și verde pentru notificarea utilizatorilor
echipamentului/stării lucrării de la distanță
Port USB amplasat comod în partea din față a multifuncționalei, ce
permite imprimarea ușoară de pe unitatea USB sau scanarea pe
aceasta
Conectivitatea wireless opțională permite accesul ușor de pe
dispozitive mobile și amplasarea flexibilă a multifuncționalei
Imprimare directă a fișierelor PDF/TIFF/JPEG

*¹ „Amprenta” se referă la spațiul de pe podea sau de pe birou ocupat de multifuncționalele laser color A3,
valabil în momentul publicării. *² Disponibilitatea variază în funcție de țară/regiune.
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Design compact, cubic cu cea mai mică amprentă pentru dispozitive
A3*¹ existentă pe piață
Panou de comandă înclinabil, cu LCD monocrom cu 5 linii, de 4"
Tavă standard pentru hârtie, precum și tavă multi bypass ce permit o
mare varietate de dimensiuni de hârtie, inclusiv A6 și A3W
Funcția de copiere a cărților de identitate cu tastă dedicată permite
copierea ușoară a ambelor fețe pe o singură pagină
Aplicația de imprimare Sharpdesk Mobile*² permite imprimarea
fișierelor de pe un dispozitiv mobil
Controlați și gestionați imprimante conectate în rețea la nivel central
prin SRDM (Sharp Remote Device Manager)

Specificaţii
GENERAL
Viteză motor color ppm (A4)
Viteză motor alb / negru ppm (A4)
Viteză motor color ppm (A3)
Viteză motor alb / negru ppm (A3)
Dimensiune hârtie: min.-max.
Greutate hârtie (g / m2)
Capacitate hârtie : std. (coli)
Capacitate hârtie: max. (coli)
Timp de încălzire (sec.)
Memorie generală min. / max. (GB)
Duplex
Cerinţe de alimentare - tensiune c.a. nominală
locală (Hz)
Consum de energie (kW)
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)

COPIATOR
20
20
12
12
A6 - A3W
60 - 256
350
1850
29
2
STD
220 - 240 V, 50 / 60 Hz
1.84
560 x 560 x 560
47

Dimensiune iniţială hârtie (max.)
Timp de ieşire prima copie alb / negru (sec.)
Sortare electronică
Copiere continuă (nr. max. de copii)
Rezoluţie de scanare (dpi)
Rezoluţie de imprimare (dpi)
Gradaţie (niveluri echivalente) - alb / negru
Interval de zoom (%)
Presetare rapoarte copiere

IMPRIMANTĂ
Rezoluţie (dpi)
Interfaţă
Sistem de operare compatibil

SCANER
Rezoluţie (dpi)

600 x 600
Emulaţie PDL imprimantă std. / opţ.

REȚEA WIRELESS
Rețea wireless (standard / opţiune)

OPT

A3
8.0
STD
999
600 x 600, 600 x 400
600 x 600
256
25 - 400
10

600 x 600
USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX /
1000Base-T
STD: Windows Server 2008, 2008R2,
2012, 2012R2, 2016, Windows 7,
8.1, 10 OPT: Mac OS X 10.6, 10.7,
10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12,
10.13, 10.14
STD: PCL6 OPT: PostScript 3
emulation

RANDAMENT TONER
Negru (pagini cu 5% acoperire)
Cyan (pagini cu 5% acoperire)
Magenta (pagini cu 5% acoperire)
Galben (pagini cu 5% acoperire)

18000
10000
10000
10000

Designul și specificațiile sunt supuse modificării fără preaviz. Toate informațiile erau corecte în momentul tipăririi. Microsoft, Windows Server și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft
Corporation în S.U.A. și/sau în alte țări. Mac este o marcă comercială a Apple Inc. înregistrată în S.U.A. și în alte țări. Adobe și PostScript 3 sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în
S.U.A. și/sau în alte țări. PCL este o marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company. Toate celelalte denumiri de companii, denumiri de produse și sigle sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
deținătorilor lor de drept. ©Sharp Corporation Mai 2019. Ref:BP-20C25 Datasheet. Toate mărcile comerciale confirmate. E&OE.
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