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Niezbędne funkcje biznesowe.
Zmniejsz koszty i zwiększ wydajność. Wybierz elastyczne
urządzenie wielofunkcyjne dopasowane do potrzeb twojego
zespołu.
Czego oczekujesz od urządzenia wielofunkcyjnego A3 mono?

Wszystko, czego potrzebujesz, w standardzie.

Chciałbyś drukować z tabletów i telefonów? Skanować
dokumenty na te urządzenia? A może bardziej zależy ci na
funkcjach oszczędzających czas, niskich kosztach eksploatacji
i intuicyjności obsługi?

Cztery modele NV i DV mają w standardzie funkcję drukowania
dwustronnego, niezbędną w każdej przyjaznej środowisku
firmie. Zeskanowane pliki mogą być przechowywane na
serwerze plików, gdzie łatwo uzyskasz do nich dostęp z każdego
komputera w sieci, ale również wysyłane jako załączniki do
wiadomości email. Urządzenia mają również gniazdo USB,
pozwalające na skanowanie do podłączonego nośnika
pamięci. Ponadto każdy model w ofercie drukuje w wyraźnej
rozdzielczości 600 dpi oraz posiada pojemność 350 arkuszy
papieru z możliwością jej zwiększenia.

Każdy zespół i mała firma mają inne potrzeby. Właśnie dlatego
dajemy ci do wyboru pięć urządzeń wielofunkcyjnych A3 mono,
z których każde posiada również zestaw opcjonalnych funkcji
i rozwiązań.
Jeśli zależy ci na szybkim rozpoczęciu pracy w sieci, wybierz
model AR-6020NV o prędkości drukowania 20 stron na minutę
lub model AR-6023NV, drukujący z prędkością 23 stron na
minutę. Jeśli po prostu potrzebujesz osobistego urządzenia
wielofunkcyjnego, możesz oszczędzić zasoby, wybierając model
AR-6020DV, AR-6020V lub AR-6023DV.

Ponadto każde urządzenie posiada użyteczne funkcje
kopiowania, w tym kopiowania dowodów osobistych
i sortowania rotacyjnego, oraz opcję elektronicznego
sortowania, a także oferuje możliwość skanowania dokumentów
A3 w pełnym kolorze.
Wszystkie te standardowe funkcje można obsługiwać za pomocą
dużego, intuicyjnego panelu sterowania LCD oraz przyciskom
szybkiego dostępu przypisanym do często używanych funkcji.

Intuicyjny panel
sterowania LCD
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Dodatkowe opcje.
Dzięki urządzeniu wielofunkcyjnemu dotrzymującemu
kroku zmianom i rozwojowi twojej firmy, zdobędziesz
niezbędną swobodę działania.
Jeśli zależy ci na udostępnianiu informacji, wybierz sieciowe urządzenie AR-6020NV (20 stron na minutę) lub AR-6023NV (23 strony
na minutę). Maszyny instaluje się niezwykle szybko, dzięki czemu
pracownicy od razu zyskują możliwość drukowania, kopiowania
i skanowania.
Do prywatnego użytku idealnie nadają się modele AR-6023DV
(23 strony na minutę) i AR-6020DV (20 stron na minutę). Mają taką
samą wydajność, co sieciowe modele NV. Poza tym do tych modeli
możesz zawsze w przyszłości dodać złącze sieciowe oraz podajnik
dokumentów dwustronnych.
Jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem, ale tak czy inaczej
chcesz cieszyć się zaletami drukowania, kopiowania i skanowania
A3, wybierz model AR-6020V (prędkość 20 stron na minutę). Jest wydajnym narzędziem, którego funkcje możesz później rozbudować.
Gdy już dokonasz wyboru, dopasuj możliwości urządzenia do
swoich potrzeb, wybierając jedną lub więcej dodatkowych funkcji.
Możesz również dodawać je stopniowo wraz ze zmieniającymi się
wymaganiami.

Podajnik dokumentów – nasz podajnik RSPF poradzi sobie nawet
z partią 100 dwustronnych oryginałów, które sprawnie skopiuje lub
zeskanuje.
Sharpdesk – skorzystaj z tego wydajnego oprogramowania do
zarządzania plikami na komputerze. Możesz go użyć także do plików
zeskanowanych na urządzeniu wielofunkcyjnym.
Emulacja PostScript 3 – wybierz to narzędzie, jeśli zamierzasz
drukować dużo dokumentów zawierających grafikę.
PCL6 – szybkie przetwarzanie zadań przy niskim obciążeniu pamięci
sprawia, że to doskonały wybór dla drukowania sieciowego.

Energooszczędność
Tak jak wszystkie urządzenia wielofunkcyjne Sharp, opisywane
pięć modeli posiada certyfikat Energy Star i konstrukcję sprzyjającą
ochronie środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Sharpdesk Mobile – skorzystaj z tego narzędzia, jeśli potrzebujesz
możliwości drukowania z tabletów i smartfonów lub skanowania
dokumentów z urządzenia wielofunkcyjnego bezpośrednio na
urządzenie mobilne. Tak czy inaczej aplikacja obsługuje Wi-Fi, więc
nie potrzebujesz kabli.
Dodatkowe podajniki papieru – zwiększ pojemność z 350 aż do
1 850 arkuszy (dzięki kolejnym kasetom o pojemności 500 arkuszy),
aby zapewnić dłuższe, nieprzerwane drukowanie.

Szeroka gama funkcji kopiowania, skanowania i drukowania zapewnia wydajność

Specyfikacja techniczna
Drukarka

Dane ogólne
Szybkość wydruku*1 (strony na
minutę/kopie na minutę) (maks.)
AR-6023NV/AR-6023DV
AR-6020NV/AR-6020DV
AR-6020V

A4
23
20
20

Format papieru*2 (min. - maks.)

A6 - A3

Gramatura papieru (g/m2)
Kasety
Podajnik boczny

55 - 105
55 - 200

A3
12
11
11

Złącze

USB 2.0

Rozdzielczość (dpi)

600 x 600

Obsługiwane systemy operacyjne Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10
Obsługiwane języki

SPLC (Sharp Printer Language z kompresją)

Drukarka sieciowa*6 (wymagany opcjonalny moduł AR-NB7 N)

Pojemność papieru (standardowa - maksymalna)
Arkusze
350 - 1 850
Kasety
1 - 4 (oraz podajnik boczny)

Rozdzielczość (dpi)

600 x 600

Złącze

USB2.0, 10Base-T/100Base-TX

Pamięć* (MB)
Obsługiwane systemy
operacyjne*8

256 (współdzielona)

Wymagania dotyczące zasilania Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz

Protokoły sieciowe

TCP/IP

Pobór energii (kW) (maks.)

1,2

Protokoły wydruku

LPR, Raw TCP, IPP

Wymiary (mm, sz. x gł. x wys.)*5
z pokrywą oryginałów

599 x 612 x 511

Języki opisu strony*9
Z modułem AR-NB7N SPLC (Sharp Printer Language z kompresją), PCL6
Opcj. Emulacja PostScript® 3 ™

28,4
28,2
27,9

Dostępne czcionki

80 czcionek dla emulacji PCL, 136 czcionek dla emulacji
PostScript® 3™

Oprogramowanie narzędziowe

Sharpdesk Mobile

Czas nagrzewania*3 (sekundy)
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25

 indows® 7, 8.1, 10, Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2
W
Mac OS X 10,6. Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Pamięć (MB; w standardzie – maks.) 64 - 192

Masa (kg)
AR-6023NV/AR-6020NV
AR-6023DV/AR-6020DV
AR-6020V

Kopiarka
Format oryginałów (maks.)

Skaner kolorowy

A3

Czas wydruku pierwszej kopii* (sekundy) 6,4
4

Kopiowanie ciągłe (maks.)

999

Rozdzielczość druku (dpi)

600 x 600

Stopnie gradacji

256

Metoda skanowania

Skanowanie pull (aplikacja zgodna ze standardem TWAIN)

Rozdzielczość (dpi)

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 – 9600 zgodnie z ustawieniem użytkownika

Formaty plików

TIFF, PDF, JPEG*10, BMP*11

Miejsca skanowania

pulpit, FTP, email, pamięć USB*12

Oprogramowanie narzędziowe skanera Sharpdesk (opcjonalnie), program Button Manager*13

Zakres regulacji skali kopiowania (%) 25 - 400 ze skokiem 1%
(50 - 200 przez podajnik RSPF)
Zaprogramowane skale kopiowania*5 10 skal (5R/5E)

Wymiary zewnętrzne

Opcje
AR-6023NV/AR-6023DV
Urządzenie główne
AR-6020NV/AR-6020DV
Urządzenie główne
AR-6020V
Urządzenie główne
1,215 mm

AR-RP11 N
Podajnik dokumentów
dwustronnych o pojemności
100 arkuszy
MX-VR12
Pokrywa oryginałów
†1

612 mm*

599 mm

* Excluding stabilizatory.
stabilisers.
*Wyłączając

MX-CS12 N
Pierwsza dodatkowa kaseta
o pojemności 500 arkuszy
MX-CS13 N
Druga dodatkowa kaseta
o pojemności 500 arkuszy
MX-CS12 N
Trzecia dodatkowa kaseta
o pojemności 500 arkuszy

AR-PB10†2
Moduł drukarki PCL

MX-EB21
Moduł rozszerzenia pamięci

AR-NB7 N†3
Moduł sieciowy

MX-USX1/X5
1/5 licencji Sharpdesk

MX-PK10
Moduł PS

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

L20EUNOVADESK
Szafka
AR-DS19
Podstawa (wysoka)
L20STABDS19
Stabilizatory
AR-DS20
Podstawa (niska)

†1 Opcja tylko dla AR-6023NV/AR-6020NV/AR-6023DV/AR-6020DV. †2 Opcja tylko dla AR-6023NV/AR-6020NV. †3 Opcja tylko dla AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V.

*1: Format A4 (8 1/2” x 11”), podawanie długą krawędzią. *2: Dla papieru A6 (5 1/2” x 8 1/2”) możliwe jest tylko podawanie krótką krawędzią. *3: Przy napięciu znamionowym, 23°C (73,4°F). Może się różnić w zależności od warunków i środowiska
pracy. *4: Podawanie długą krawędzią papieru A4 z pierwszego podajnika. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *5: Zaprogramowane skale kopiowania 25% i 400% nie mogą być użyte przy korzystaniu z podajnika
RSPF. *6: W standardzie dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV. *7: Wykorzystywana przy skanowaniu do USB i drukowaniu PCL/PostScript. *8: Dla modeli AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V Mac OS wymaga opcjonalnych modułów AR-NB7N
i MX-PK10. Dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV - Windows Server® wymaga opcjonalnego modułu AR-PB10. Dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV Mac OS wymaga opcjonalnych modułów AR-PB10 i MX-PK10. *9: Dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV
PCL wymaga opcjonalnego modułu AR-PB10, a PostScript 3 wymaga opcjonalnych modułów AR-PB10 i MX-PK10. Dla modeli AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V PostScript 3 opcjonalnych modułów AR-NB7N i MX-PK10. *10: Nie może być
używany z programem Button Manager w modelach AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V. *11: Format niedostępny dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV. Może być używany z programem Button Manager w modelach AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V.
*12 :Wymagany opcjonalny moduł AR-NB7 N. *13: Niedostępne dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV. Nie można użyć funkcji, gdy model AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V jest wyposażony w moduł AR-NB7 N.
Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. Logo ENERGY STAR to znak certyfikujący, używany tylko do oznaczania produktów, w przypadku
których stwierdzono zgodność z wymogami programu ENERGY STAR. ENERGY STAR to znak zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Windows, Windows NT, Windows XP, Windows Server i Windows Vista to zarejestrowane znaki towarowe
firmy Microsoft Corporation. PostScript 3 to zarejestrowany znak towarowy lub znak towarowy firmy 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 2018. Nr ref.: AR-6023DV/NV AR-6020DV/NV AR-6020V. Zadanie: 18924. Wszystkie znaki towarowe wymieniono. E&OE.
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