
MX-3100N/MX-2600N
Digitální barevný multifunkční systém

NOVÁ GENERACE MULTIFUNKČNÍCH
KANCELÁŘSKÝCH SYSTÉMŮ: NOVÉ 
STANDARDY PRO BARVU, KVALITU A VÝKON



NOVÁ GENERACE VELMI VÝKONNÝCH
MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ

Zcela nové Sharp MX-3100N a MX-2600N navazují na

úspěch svých oceňovaných předchůdců a určují nový

standard pro vysoce výkonné barevné multifunkční

systémy. 

Vezměme třeba jejich rychlost. Dokážou zvládnout až

31 nebo 26 černobílých i barevných stran za minutu.

S těmito novými stroji se stávají i ty nejnáročnější úkoly

snadnou prací. 

Ale to není zdaleka všechno. Nabízí také bohatou zásobu

papíru, rychlé skenování, velký barevný LCD displej pro

ovládání funkcí i zobrazování náhledů dokumentů,

vysunovací klávesnici, nástroje pro zvýšení produktivity,

80GB pevný disk a širokou škálu doplňkového

příslušenství. To vše bylo vytvořeno s cílem dosáhnout

maximální efektivity. 

Kromě toho můžete díky technologii Sharp OSA® (Open

Systems Architecture) doplnit do MX-3100N/MX-2600N

další funkce pro automatizaci různých kancelářských

prací, například ukládání a správy dokumentů. Můžete

tak dosáhnout ještě vyšší efektivity.

MX-3100N/MX-2600N – NOVÁ GENERACE KANCELÁŘSKÝCH MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ: 

OVLÁDACÍ
PANEL
S VELKÝM
DOTYKOVÝM
BAREVNÝM
DISPLEJEM

31/26
BAREVNÝCH/
ČERNOBÍLÝCH
STRAN ZA 
MINUTU

VYNIKAJÍCÍ KVALITA

Kvalita tisku je stejně důležitá jako i rychlost. A právě to je výraznou

předností těchto nových strojů. Skutečné rozlišení 1 200 x 1 200 dpi

spolu se speciálně vytvořeným tonerem a developerem dodávají

každému vytvořenému dokumentu punc dokonalé profesionality. Stejně

dobře vypadají také samotné multifunkční systémy s elegantními tvary a

decentní povrchovou úpravou.



MX-3100N/MX-2600N
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

VYSOKÁ PRODUKTIVITA

• Rychlý tisk až 31/26 stran za minutu

• Rychlé zhotovení první kopie: barevně za
8,9 s a černobíle za 6,0 s

• Rychlost skenování až 50 barevných/
černobílých originálů za minutu

• Profesionální dokončovací operace včetně
vytváření brožur a děrování (s doplňkovým
příslušenstvím) 

• Funkce „Síťový tandem“ pro zdvojnásobení
rychlosti tisku 

• Standardně vestavěný pevný disk a funkce
pro elektronické třídění barevných
i černobílých dokumentů

• Velká zásoba papíru až 5 600 listů

• Standardně dodávaný obracecí
jednoprůchodový podavač (RSPF) na 100
listů a bezzásobníkový duplexní modul

ŠPIČKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

• Modul ochrany dat šifruje a maže důvěrné
údaje (doplněk)

• SSL umožňuje šifrování dat pro bezpečnou
síťovou komunikaci

• Zabezpečené síťové rozhraní poskytuje
možnost správy síťového portu a protokolu.
Nabízí také firewall, který brání přímému
připojení a přístupu neoprávněných
uživatelů

• Zašifrované PDF s ochranou heslem pro
bezpečné skenování a přímý tisk (doplněk)

• Funkce „Kontrola dokumentu“*2 zabraňuje
neoprávněnému kopírování, skenování,
faxování a ukládání důvěrných dokumentů

BAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

• Podporuje nejčastěji používané síťové
operační systémy a protokoly

• Standardně emulace PCL5c/PCL6 a volitelně
emulace PS3

• Barevné síťové skenování a přenos do
emailu/FTP/počítače/složky/USB paměti ve
formátu XPS, JPEG, TIFF nebo PDF

• Sharpdesk™ pro integrovanou správu
dokumentů na PC

• Funkce „Ukládání dokumentů“ pro okamžité
opětovné použití uložených úloh

• Volitelný Super G3 fax a Internet fax (černobíle)

• Moderní vzhled, nová povrchová úprava

• Dobře přístupný USB port 

EKOLOGICKÝ DESIGN

• Nově vyvinuté, ekologicky šetrné spotřební
materiály (nízká spotřeba toneru a OPC
válec s dlouhou životností)

• Vysoká úspora energie (1 W v nočním
pohotovostním režimu pro příjem faxových
zpráv)

• Konstrukce bez olova a chromu (splňuje
normu RoHS)

• Tlačítko pro ruční přepnutí do úsporného
režimu

UNIKÁTNÍ FUNKCE SHARP

• Rozšířené kopírovací/tiskové funkce pro
kopírování knih, zkušební tisk, přímý tisk
XPS/PDF/TIFF/JPEG souborů a přímý tisk
z USB*1

• Sharp Open Systems Architecture (OSA) pro
přizpůsobení funkcí systému přesně podle
potřeb uživatele (doplněk)

• Ovládací panel s velkým dotykovým
barevným LCD displejem pro prohlížení,
odesílání a ukládání dokumentů

• Doplňková vysunovací klávesnice pro
zadávání dat

• Funkce „Automatická volba barvy“ vybírá
automaticky příslušné režimy kopírování
podle jednotlivých barevných/černobílých
stránek, které jsou v jednom vícestránkovém
originálu

• Rozhraní pro dálkový přístup umožňuje
zobrazit a ovládat ovládací panel na dálku
přes PC.

VYSOKÁ KVALITA TISKU

• Velmi kvalitní tisk 1 200 x 1 200 dpi

• Nově vyvinutý toner a developer vytvářejí
společně perfektní výtisky

• Toner bez oleje pro nelesklý barevný tisk 

NOVÉ STANDARDY PRO BARVU, KVALITU A VÝKON

VYSUNOVACÍ
KLÁVESNICE

*1 Přímý tisk XPS a PDF vyžaduje potřebné příslušenství

*2 S doplňkovým modulem ochrany dat

ZÁSOBA
PAPÍRU AŽ 
5 600 LISTŮ



VELMI VÝKONNÝ ČERNOBÍLÝ I BAREVNÝ TISK 

MX-3100N/MX-2600N dokážou nejen vytvářet dokumenty ve

vysokém rozlišení 1 200 x 1 200, ale díky spolehlivé jednoprůcho-

dové tiskové technologii to zvládají rychlostí až 31 nebo 26 stran za

minutu – dokonce i v barvě. Navíc můžete rozdělit tiskovou úlohu

mezi dva stroje, abyste ji zvládli za poloviční dobu!

Výkonný procesor a 80GB pevný disk se rychle postarají i o soubory

se složitou grafikou. Velká zásoba papíru až 5 600 listů, užitečné

tiskové funkce, oboustranný automatický tisk a doplňkové

příslušenství pro dokončovací operace umožňují snadno zpracovat

i ty nejnáročnější tiskové úlohy.

PROFESIONÁLNÍ DOKONČOVACÍ DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Díky široké škále příslušenství pro automatické dokončovací operace

může nyní každý vytvářet profesionálně vyhlížející dokumenty.

Sešívání dokumentů na několika místech, vytváření brožur sešitých ve

hřbetu nebo děrování výtisků – to vše probíhá jako integrální součást

tiskové úlohy.

SPECIÁLNÍ APLIKACE

Pro ještě větší pohodlí při práci je k dispozici funkce „Formulář“, která

umožňuje ukládat šablony dokumentů, abyste nemuseli používat

předtištěné formuláře. Pomocí funkce „Tisk záložek“ můžete tisknout

přímo na ouška záložek a vkládat záložky automaticky do tištěného

dokumentu.

STRUČNÝ PŘEHLED

• Výkonný barevný a černobílý tisk rychlostí až 31/26 stran za minutu 

• Mimořádné rozlišení 1 200 x 1 200 dpi

• Bezzásobníkový duplexní modul šetří peníze i místo ve vašem archivu

dokumentů

• Síťový tisk podporuje nejčastěji používané síťové operační systémy a

protokoly

• Přímý tisk z USB paměti – pohodlný tisk dat přímo z většiny USB

paměťových zařízení bez použití PC

• Přímý tisk XPS/PDF/TIFF/JPEG*1 – šetří čas tím, že tiskne XPS, PDF, TIFF

nebo JPEG soubory bez použití ovladače tiskárny, například vyvoláním a

tiskem souboru přímo z FTP serveru, přímým tiskem z webové stránky

nebo přímým tiskem e-mailových příloh

• Podporuje emulace tiskových jazyků PCL6 a PCL5c spolu s tiskovým

rozhraním Sharp Common Graphic User Interface

• Funkce „Síťový tandem“ – zdvojnásobuje efektivní rychlost tisku díky

sdílení úloh mezi dvěma multifunkčními systémy ve stejné síti

• Zkušební tisk – kontrola zkušební sady výtisků před tiskem velkého

počtu vícestranných dokumentů

• Volitelná emulace PostScript 3*2 pro kompatibilitu s více fonty a lepší

zpracování grafiky

• Kompatibilita s tiskem čárových kódů*3

*1 Vyžaduje doplňkový modul MX-PKX1 pro přímý tisk PDF a MX-PUX1 pro XPS; nemusí

podporovat všechny formáty souborů XPS, PDF, TIFF a JPEG

*2 Vyžaduje doplňkový modul MX-PKX1.

*3 Vyžaduje doplňkový modul AR-PF1.

31/26 STRAN
ZA MINUTU 
ČERNOBÍLE 
I BAREVNĚ

VYSOKÁ
KVALITA
TISKU
1200 x 1200 dpi

(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

• Windows NT® 4.0, Windows Server™ 2003

• Windows® 98/Me, Windows® 2000/XP/Vista

• Macintosh, Novell, UNIX, AS400

Sešití ve Sešívání

MX-3100N/MX-2600N – NOVÁ GENERACE KANCELÁŘSKÝCH MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ: 



Originály s barevnými
i černobílými stránkami

Rozpoznání barevných
a černobílých stran

BarevnéAUTOMATICKÉ BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ Černobílé

Tisk barevných stran v barevném
režimu a černobílých stran
v černobílém režimu

RYCHLÉ KVALITNÍ KOPÍROVÁNÍ

Zjistíte, že kopírování rychlostí až 31/26 barevných nebo černobílých

kopií za minutu je zrovna tak rychlé jako tisk.

MX-3100N/MX-2600N mají také spoustu důmyslných kopírovacích

funkcí, které automaticky zajišťují výjimečnou kvalitu kopií a

zároveň vám ušetří čas i námahu. Nyní dokážete zvládnout cokoli –

originály obsahující stránky s různou velikostí, dokumenty

s barevnými i černobílými stránkami, originály s polotónovým

rastrem anebo barevným pozadím.

VYSOKÁ KVALITA OBRAZU S NOVÝM TONEREM

Dobrým testem pro každou kopírku je, jak přesně reprodukuje

originál. To je důvod, proč firma Sharp vyvinula pro MX-3100N/

MX-2600N speciální nový toner, který vyniká reprodukcí přesných,

přirozeně vyhlížejících barev, velmi tenkých čar, malých znaků a

barevných přechodů. Tento toner neobsahuje olej, a proto můžete

na kopie psát nebo na ně lepit poznámkové lístečky.

SPECIÁLNÍ FUNKCE

• Zkušební kopie – umožňuje udělat zkušební sadu kopií a provést

potřebné změny nastavení, než se spustí tisk velkého množství

kopií.

• Barevné razítko – přidá na kopie čísla stránek, datum nebo

zadaný text, například „DŮVĚRNÉ“, v až čtyřech různých barvách.

STRUČNÝ PŘEHLED

• Rychlé zhotovení 1. kopie – za 8,9 sekundy barevně nebo za 6,0

sekund černobíle

• Praktický obracecí jednoprůchodový podavač originálů (RSPF) na

100 listů umožňuje snadné automatické skenování i oboustranných

dokumentů

• Režim „Smíšené velikosti originálu“ automaticky rozpoznává různé

velikosti dokumentů*1 podávaných pomocí RSPF a vybírá vhodný papír

pro kopírování

• Sofistikovaný režim „Automatická barva“ perfektně reprodukuje

i barevné texty s tiskovým rastrem na pozadí

• Automatická volba barvy – MX-3100/MX-2600N automaticky

rozpoznávají barevné a černobílé dokumenty u vícestránkových originálů

a vyberou takový režim, aby kopie odpovídaly originálům

• Elektronické třídění a odsazování kopií pro vysoce produktivní

kopírování

• Velká zásoba papíru – až 5 600 listů

• Funkce „Vytvoření úlohy“ – velký počet dokumentů je možné

naskenovat po částech a uložit je pro tisk jako jedinou úlohu.

• Funkce pro editaci obrazu – vícenásobný soutisk (4 v 1/2 v 1), plakát,

opakování obrazu, zrcadlový obraz a mnoho dalších funkcí

*1 Pro smíchání stránek s různou velikostí platí určitá omezení.

AUTOMATICKÉ 
NASTAVENÍ
BARVY

31/26 KOPIÍ 
ZA MINUTU
BAREVNĚ
I ČERNOBÍLE

NOVÉ STANDARDY PRO BARVU, KVALITU A VÝKON



SNADNÉ BAREVNÉ SÍŤOVÉ SKENOVÁNÍ

S novými MX-3100N/MX-2600N je skenování nejen snadnější a

všestrannější, ale také rychlé – zařízení dokáže naskenovat až

50 originálů za minutu (při rozlišení 200 x 200 dpi). Obracecí

jednoprůchodový podavač (RSPF) na 100 originálů zvládá snadno

stohy dokumentů – dokonce i když obsahují kombinaci barevných a

černobílých stránek nebo stránek s různou velikostí až do formátu

A3. Stačí vložit celou sadu do podavače a spustit skenování.

Jakmile naskenujete dokumenty do digitální podoby, můžete

je posílat kam potřebujete. Díky podpoře protokolu LDAP

(Lightweight Directory Access Protocol) můžete vyvolat e-mailový

adresář, vybrat požadované adresáty a poslat jim naskenované

soubory. Soubory můžete posílat také přímo do PC, síťové složky

(SMB), FTP serveru nebo dokonce do připojené USB paměti.

STRUČNÝ PŘEHLED

• Barevné skenování do PC, e-mailů, FTP serverů, síťových složek (SMB)

nebo USB pamětí

• Rychlost skenování až 50 originálů za minutu*1 – černobíle

i barevně

• Skenování originálů se smíšenou velikostí automaticky přizpůsobuje

nastavení podle formátu dokumentu*2, který je skenován přes podavač

RSPF

• Automatická volba barvy – pokud vícestránkový originál obsahuje

barevné i černobílé stránky, MX-3100N/MX-2600N nastavují automaticky

buď barevný anebo černobílý režim

• Kompatibilita s aplikacemi, které používají rozhraní TWAIN pro

síťové skenování (skenování aktivované z počítače) 

• Dodáván Sharpdesk™, software pro správu dokumentů

• Podpora protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

umožňuje vybírat e-mailové adresy ze seznamu pro rychlé rozeslání

naskenovaných dokumentů a také automatickou synchronizaci s vaším

primárním e-mailovým serverem

• Různé formáty naskenovaných souborů – XPS, TIFF, PDF, šifrovaný

PDF, JPEG

• Snadné zadávání textu – přednastavení často používaných textů pro

předmět nebo obsah e-mailu, aby se daly zadat jedním tlačítkem

*1 50 originálů za minutu skenováno při rozlišení 200 x 200 dpi.

*2 Pro smíchání stránek s různou velikostí platí určitá omezení.

Skenování Skenování do e-mailu Skenování do FTP

Skenování do
síťové složky SMB)

Skenování
do USB

Skenování
do PC

RYCHLOST
SKENOVÁNÍ
50 ORIGINÁLŮ
ZA MINUTU

SKENOVÁNÍ DO
EMAILU, SÍTĚ,
PC, FTP NEBO
USB

MX-3100N/MX-2600N – NOVÁ GENERACE KANCELÁŘSKÝCH MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ: 



VŠESTRANNÝ FAX S VOLBU ODESÍLÁNÍ

G3 14,4 kb/s

Doba přípravy Doba přenosu Doba dokončení

Super G3 36,6 kb/s

STRUČNÝ PŘEHLED

• Mimořádná flexibilita – odesílání a příjem jednostranných nebo

oboustranných faxových dokumentů až do velikosti A3

• Úspora času – Super G3/JBIG komprese pro zvýšení rychlosti

– on-line odesílání pro zkrácení trvání operace

– obracecí podavač (RSPF) na 100 listů pro zvýšení

efektivity

• Rychlé odesílání – možnost uložení až 999 často používaných čísel a

volba čísla jediným tlačítkem

• Přesměrování a příjem zpráv bez tisku na papír – umožňuje

prohlížet příchozí faxové dokumenty přes e-mail a tisknout jen ty, které

potřebujete

• Spolehlivost – flash paměť zabraňuje ztrátě dat při výpadku napájení

• Duplexní faxování – skenování a odesílání oboustranných dokumentů

a tisk příchozích faxových zpráv na obě strany papíru

• Internet fax – odesílání a příjem faxových zpráv přes Internet ve

spolupráci se zařízeními kompatibilními s normou ITU-T T-37, abyste si

nemuseli dělat starosti s cenou za přenos

• PC-Fax/PC-Internet Fax – posílá data přímo z PC do faxového zařízení

bez tisku odesílaného dokumentu na papír

• Náhled dokumentů pro prohlížení přijatých faxových zpráv

Poznámka: Faxování a internetové faxování lze provádět jen černobíle.

Není třeba obětovat místo na samostatný faxový přístroj. Když

máte v MX-3100N/MX-2600N nainstalovaný doplňkový faxový

modul, může každý ve vaší kanceláři posílat snadno a rychle faxové

zprávy. Papírové dokumenty je možné buď naskenovat a poslat přes

ultrarychlý 33 600 b/s Super G3 fax anebo můžete posílat digitální

dokumenty přímo z vašeho PC pomocí funkce „PC-Fax/PC-Internet

Fax”. A to není všechno.

AUTOMATICKÉ DOKONČOVACÍ OPERACE U PŘIJATÝCH FAXŮ

Vestavěný duplexní modul ušetří prostředky tím, že automaticky

vytiskne příchozí faxové zprávy na obě strany papíru. Zařízení můžete

nastavit tak, aby dělalo automaticky kopie pro rozeslání. Pokud máte

nainstalovaný doplňkový finišer, můžete dokonce nechat

vícestránkové faxové dokumenty sešít a můžete mít všechny listy

pohromadě.

33 600 b/s
SUPER G3 FAX

DUPLEXNÍ
FAXOVÁNÍ

NOVÉ STANDARDY PRO BARVU, KVALITU A VÝKON



POHOTOVÉ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ PRO
RYCHLEJŠÍ ZPRACOVÁNÍ

SLOŽKA
„RYCHLÝ
SOUBOR“

HLAVNÍ
SLOŽKA

KOPIE TISK SKEN FAX PC-FAX DALŠÍ
ODESLÁNÍ

Data zpracovávaných úloh Uložení na pevný disk Opakované použití

UŽIVATELSKÁ
SLOŽKA

DALŠÍ
TISK

NÁHLEDY
DOKUMENTŮ

SNADNÝ
PŘÍSTUP

MX-3100N/MX-2600N – NOVÁ GENERACE KANCELÁŘSKÝCH MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ: 

Snadný přístup

Dokumenty, které jsou uložené na pevném disku MX-3100N/

MX-2600N je možné zpřístupnit buď přímo přes ovládací

panel multifunkčního systému anebo přes síť prostřednictvím

webového rozhraní. Před tiskem je možné zobrazit náhled první

stránky uloženého souboru na LCD displeji.

Bezpečné uložení

Je-li nainstalován doplňkový modul ochrany, jsou všechna data, která

jsou ukládána na pevný disk MX-3100N/MX-2600N, automaticky

šifrována, aby byla dokonale chráněna před neoprávněným přístupem.

*1 Měřeno pomocí standardní zkušební předlohy Sharp (A4 s 6% pokrytím, černobílá).
Složka „Rychlý soubor“ sdílí pevný disk s funkcí „Vytváření úlohy“; při použití obou
funkcí je k dispozici až 12 GB místa pro ukládání dat. Při ukládání barevných dokumentů
bude maximální počet uložených stran nižší.

*2 U faxových a internetových faxových úloh je možné ukládat pomocí funkce „Ukládání
dokumentů“ pouze odesílaná data (ne přijaté faxové zprávy).

Správa dokumentů může být nyní efektivnější, než kdykoli dříve, díky

internímu pevnému disku pro ukládání dokumentů a zpracovaných

úloh*1. Dokumenty je možné vyvolat během pár okamžiků a

opakovat celé tiskové úlohy, aniž byste je museli znovu vytvářet.

K dispozici jsou například následující funkce:

RYCHLÉ UKLÁDÁNÍ DO DOČASNÉ PAMĚTI

Na pevný disk lze uložit až 1 000 souborů

nebo 1 700 stran*1, které byly kopírovány,

tisknuty, skenovány nebo faxovány*2 a pak

je někdy v budoucnu použít, aniž by se

musely znovu skenovat nebo posílat do

zařízení.

VYLEPŠENÉ DLOUHODOBÉ UKLÁDÁNÍ

Umožňuje uložit až 3 000 souborů nebo

5 500 stránek*1, až do 1 000 složek pod

zadaným názvem a chránit je před

neoprávněným přístupem pomocí

zabezpečovacích funkcí Sharp. Možnosti

ukládání jsou:

• Hlavní složka – pro ukládání souborů do

centrálního místa pro pohodlné sdílení v rámci

pracovní skupiny

• Uživatelská složka – pro ukládání důvěrných dat

do heslem chráněných soukromých složek



Lepší správa zařízení a pracovních úloh

• Užitečný program Printer Administration

Utility usnadňuje správu sítě tiskáren.

Síťoví administrátoři si mohou vybrat

monitorované položky a prohlížet

nastavení, například IP adresu, přímo ze

svého PC pomocí standardního

webového prohlížeče. 

• Program Printer Status Monitor vám

umožní pomocí jednoduchého

grafického rozhraní na PC zkontrolovat

stav MX-3100N/MX-2600N ještě před

spuštěním tiskové úlohy – například

abyste zjistili, zda je dostatečná zásoba

papíru a toneru – aniž byste museli vstát

od stolu. Upozorní vás také, když je

úloha dokončena a připravena

k vyzvednutí.

• Job Status Screen zobrazuje na

ovládacím panelu během tisku nebo

kopírování seznam všech úloh, abyste

měli okamžitý přehled o průběhu

zpracování a o pořadí vaší úlohy ve

frontě. 

VÝKONNÝ APLIKAČNÍ SOFTWARE 

SNADNÁ SPRÁVA DOKUMENTŮ POMOCÍ SHARPDESK™

Program Sharpdesk přináší vám i vašim kolegům výkonný systém

pro správu dokumentů na PC, který dokáže pracovat s více než 200

různými formáty souborů.

Umožňuje procházet, třídit, vyhledávat a sdílet soubory s kýmkoli

v síti. Vytvářet nové dokumenty, například spojením naskenovaných

dat se soubory vytvořenými v běžných kancelářských aplikacích, jako

je Microsoft® Word. Mezi jeho funkce patří: 

• Intuitivní rozhraní se zobrazením miniatur dokumentů

• Sharpdesk Imaging poskytuje nástroje pro přidávání poznámek

do dokumentů, aby se daly kontrolovat bez vytisknutí na papír

• Sharpdesk Composer spojuje různé typy souborů do jednoho

dokumentu.

• Funkce OCR (rozpoznávání znaků) převádí dokumenty na

editovatelné textové soubory.

• Funkce Output zone rozesílá soubory do e-mailu, tiskáren

a dalších aplikací

• Funkce File search umožňuje vyhledávat podle názvu souboru,

klíčového slova nebo miniatury dokumentu

Sharp OSA® (Open Systems Architecture)

Produktivitu MX-3100N/MX-2600N můžete ještě zvýšit díky

technologii Sharp OSA, která umožňuje vývojářům třetích stran

integrovat multifunkční systém přímo s vašimi firemními aplikacemi.

K dispozici tyto OSA moduly Sharp:

• Modul integrování aplikace (MX-AMX1) – umožňuje uživatelům

přidávat data do naskenovaných dokumentů před jejich odesláním

přímo do aplikací pro jejich zpracování a archivaci.

• Modul komunikační aplikace (MX-AMX2) – umožňuje vzdáleným

aplikacím vytvářet, konfigurovat a spouštět skenovací a tiskové

úlohy na multifunkčním systému.

• Modul externího účtování (MX-AMX3) – sleduje použití zařízení

jednotlivými osobami nebo pracovními skupinami a omezuje

použití podle individuálních přístupových práv.

PAU s webovým rozhraním

Printer Status Monitor

Job Status Screen

SHARP OSA®
SNADNÁ
SPRÁVA

NOVÉ STANDARDY PRO BARVU, KVALITU A VÝKON



ŠPIČKOVÉ VÍCEÚROVŇOVÉ ZABEZPEČENÍ

MX-3100N/MX-2600N chrání citlivé údaje pomocí výkonné šifrovací

technologie a pokročilých zabezpečovacích funkcí, které zajišťují

víceúrovňovou ochranu sítě a dat.

Funkce „Kontrola dokumentu“

Kontrola dokumentu*1 zabraňuje neoprávněnému kopírování,

skenování, faxování a ukládání důvěrných dokumentů tím, že při

prvním kopírování nebo tisku přidá do dokumentu speciální

informace, která zabraňují dalšímu kopírování. Pokud se někdo

následně pokusí udělat kopii chráněného dokumentu, MX-3100N/

MX-2600N tyto informace detekuje a úlohu zruší nebo vytiskne

prázdnou stránku*2.

*1 Vyžaduje doplňkový modul ochrany dat. Funkce „Kontrola dokumentů“ nemusí u určitých

typů dokumentů nebo určitého druhu papíru fungovat. 

*2 Prázdná stránka může vystoupit také v případě, že byl papír pro úlohu podán do stroje dříve,

než MX-3100N/MX-2600N detekoval informace zabraňující kopírování.

Modul ochrany dat

Digitální kopírky, tiskárny a multifunkční systémy mohou na svém

pevném disku nebo v interní paměti uchovávat stovky stran

důvěrných informací z předchozích úloh. Aby tyto informace byly

chráněny před neoprávněným přístupem, doplňkový modul ochrany

dat automaticky šifruje data nebo je po dokončení úlohy bezpečně

vymazává. Šifruje také adresář.

STRUČNÝ PŘEHLED

• Modul ochrany dat*1 šifruje data na pevném disku a v interní paměti a

po použití je bezpečně a kompletně odstraňuje.

• Kontrola dokumentu*1 zabraňuje neoprávněnému kopírování,

skenování, faxování a ukládání dokumentů.

• Zašifrované PDF s ochranou heslem zabraňují neoprávněnému

prohlížení důvěrných dat.

• Karta zabezpečené sítě zajišťuje správu síťového protokolu a také

firewallové funkce, aby se zabránilo přímému připojení a přístupu

neoprávněných uživatelů.

• Ukládání a tisk důvěrných dat chrání citlivé informace tím, že před

vytvářením dokumentů vyžaduje zadání PIN kódu uživatele.

• Secure Sockets Layer (SSL) šifruje datovou komunikaci, aby se

zabránilo úniku dat přes síť.

• Autentizace uživatele vyžaduje přihlášení heslem a ověření pomocí

IEEE802.1X, aby byl povolen přístup k zařízení.

• Bezpečné ukládání dokumentů do kartotéky*1 – všechna data, která

přicházejí na pevný disk, jsou šifrována a mohou být navíc chráněna

heslem, což zaručuje vysoký stupeň zabezpečení.*3. 

*3 Ochrana heslem je k dispozici jako standard, šifrování je volitelné.

Vymazání datŠifrování dat

Data vytvářená pro každou úlohu jsou po
dokončení úlohy automaticky vymazána

UTAJENO VYMAZÁNO

Neznámé IP nebo
MAC adrese bude
zamítnut přístup

MacintoshWindows® 98/Me
Windows® 2000/XP/Vista

DATA
KOPIÍ

DATA
TISKU

DATA
SKENU

DATA
FAXU

(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

AUTORIZACE
UŽIVATELŮ

KOMPLETNÍ
ZABEZPEČENÍ
DAT

MX-3100N/MX-2600N – NOVÁ GENERACE KANCELÁŘSKÝCH MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ: 



DOKONČOVÁNÍ

1. MX-FNX9 Vnitřní finišer
A3 až B5 (odsazení/sešití), A3W až A5R*1 (bez odsazování) 
Odsazovací rošt (horní): kapacita max. 500 listů papíru*2

Kapacita sešívání: vícepoziční sešití max. 50 listů*2

Pozice sešití: 3 pozice (sešití vpředu, vzadu nebo ve
2 místech)

Doplňkový děrovací modul pro MX-FNX9:
MX-PNX1A – Děrovací modul, 2 otvory
MX-PNX1C – Děrovací modul, 4 otvory
MX-PNX1D – Děrovací modul, 4 otvory s velkou roztečí

2. MX-FN10 Sedlový finišer
A3 až B5 (odsazení/sešití), A3W až A5R*1 (bez odsazování) 
Odsazovací rošt (horní): kapacita max. 1 000 listů papíru*2

Kapacita sešívání: vícepoziční sešití max. 50 listů*2

Pozice sešití: 3 pozice (sešití vpředu, vzadu nebo ve
2 místech)
Rošt pro sešití ve hřbetu (dolní): 10 sad (11–15 listů),
15 sad (6–10 listů), 20 sad (1–5 listů).  Max. 15 listů
v sadě.

Doplňkový děrovací modul pro MX-FN10
MX-PNX5A – Děrovací modul, 2 otvory
MX-PNX5C – Děrovací modul, 4 otvory
MX-PNX5D – Děrovací modul, 4 otvory s velkou roztečí

3. MX-RBX3 Jednotka transportu papíru 
Nutná pro použití MX-FN10

4. MX-TRX1 Výstupní rošt

*1 Kromě A5R. 

*2 A4 nebo menší, 80 g/m2. 

*3 Připravuje se.

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA
5. MX-DEX7 Stolek se 2 kazetami na 500 listů
A3 až B5R, 500 listů (80 g/m2) v každé kazetě 

6. MX-DEX6 Stolek s kazetou na 500 listů
A3 až B5R, 500 listů (80 g/m2) 

7. MX-DKX3/W Stolek

8. MX-LCX1 Velkokapacitní zásobník na 3 500 listů
A4 nebo B5, 3 500 listů (80 g/m2)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
MX-KBX1 Klávesnice provedení English, German, French
MX-SMX3 Karta rozšíření paměti (1 GB)

TISK 

MX-PKX1 Modul pro PS3
Umožňuje PostScriptový tisk
MX-PUX1 Modul pro XPS
(Vyžaduje MX-SMX3)
AR-PF1 Modul pro čárové kódy

FAXOVÁNÍ

9. MX-FXX2 Faxový modul
Super G3 faxový modul
MX-FWX1 Modul pro Internet Fax

SKENOVÁNÍ

AR-SU1 Razítkovací jednotka
Označuje pro kontrolu již naskenované dokumenty

Licence SHARPDESK™

MX-USX1 x 1 uživatel
MX-USX5 x 5 uživatelů
MX-US10 x 10 uživatelů
MX-US50 x 50 uživatelů
MX-USA0 x 100 uživatelů

ZABEZPEČENÍ

MX-FR10U Modul ochrany dat, komerční verze
MX-FR10 Modul ochrany dat, certifikováno podle 
normy Common Criteria*3

SHARP OSA®

MX-AMX1 modul integrování aplikace
MX-AMX2 modul komunikační aplikace
MX-AMX3 modul externího účtování

Některé příslušenství 
nemusí být v některých 
zemích dostupné.

4. MX-TRX1

8. MX-LCX1

9. MX-FXX2

5. MX-DEX7 7. MX-DKX3/W6. MX-DEX6

2. MX-FN10

3. MX-RBX3

1. MX-FNX9

MX-3100N/MX-2600N
PŘÍSLUŠENSTVÍ

DOPLŇKOVÉ
MODULY

DOKONČOVACÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVÉ STANDARDY PRO BARVU, KVALITU A VÝKON

683 mm

1 210 mm

1 470 mm

510 mm*

370 mm

590 mm

A5R

A4

A4R

A3

*660 mm s prodlouženým roštem Zobrazeno s doplňkovým
příslušenstvím.



TECHNICKÉ ÚDAJE

*1 Režim kopírování: Při souvislém kopírování stejného dokumentu na normální papír formátu A4 na výšku bez odsazování výtisků. Režim tisku: Při souvislém tisku stejného dokumentu na normální papír formátu A4 na
výšku bez odsazování výtisků; nezahrnuje dobu zpracování před tiskem. *2 1 GB znamená u pevných disků 1 miliardu bytů. Skutečná naformátovaná kapacita je menší. *3 Při podávání A4 listů ze zásobníku. *4 Pro
Internet fax a PC-Internet fax je vyžadován doplňkový modul MX-FWX1. *5 Měřeno s použitím standardní předlohy Sharp (černobílá A4 s 6% pokrytím). Složka „Rychlý soubor“ sdílí pevný disk s funkcí „Vytváření úlohy“;
pro obě funkce je k dispozici až 12 GB datového prostoru. Barevné stránky zaberou více místa, a proto se jich na disk vejde méně. *6 Vyžaduje doplňkový modul MX-FXX2. *7 Vyžaduje doplňkový modul MX-PKX1 pro Mac
OS, EtherTalk. *8 Vyžaduje doplňkový modul MX-PKX1. *9 Při použití standardní zkušební předlohy Sharp s asi 700 znaky (formát A4 na výšku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 b/s, JBIG komprese.

MX-3100N/MX-2600N
Digitální barevný multifunkční systém

Ukládání dokumentů
Kapacita pro ukládání Hlavní a uživatelské složky: 38 GB, 5 500 stran*5 nebo 3 000 souborů

Složka Rychlý soubor: 12 GB, 1 700 stran*5 nebo 1 000 souborů

Ukládané úlohy Kopírování, tisk, přímý tisk, skenování, odesílané faxové zprávy*6

Ukládané složky Složka Rychlý soubor, hlavní složka, uživatelské složky (max. 1 000 složek)

Zabezpečení dokumentů Ochrana heslem

Síťová tiskárna
Rozlišení 1200 x 1200 dpi 

600 x 600 dpi 

Rozhraní USB 2.0: High-speed 

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Podporované OS*7 Standardně: Windows NT® 4.0 SP5 nebo vyšší, Windows® 98/ME, 

Windows® 2000, Windows™ server 2003, Windows® XP, Windows Vista®

Volitelně: Mac OS 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 – 10.5.1

Tiskové protokoly*7 TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

Tiskové protokoly LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, 

aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery, 

FTP pro stahování tiskových souborů, tisk přes EtherTalk, IPP

Tiskový jazyk (emulace) Standardně: PCL 6/5c

Volitelně*8: emulace PS3

Dostupné fonty 80 fontů pro PCL, 136 fontů pro emulaci PS3*8

Černobílý fax (vyžaduje doplňkový modul MX-FXX2)
Metoda komprese MH/MR/MMR/JBIG

Komunikační protokol Super G3/G3

Doba odesílání Méně než 3 sekundy*9

Rychlost modemu 33 600 b/s až 2 400 b/s s automatickým nastavením

Rozlišení při odesílání Standard: 203,2 x 97,8 dpi, Extra Fine: 406,4 x 391 dpi

Šířka dokumentu A3 až A5

Paměť 8MB flash paměť

Stupně šedé Ekvivalentní 256 úrovním

Obecné
Rychlost tisku (max)*1 A4, na výšku A3

MX-3100N Barevných výtisků/kopií za minutu 31 14

Černobílých výtisků/kopií za minutu 31 14

MX-2600N Barevných výtisků/kopií za minutu 26 13

Černobílých výtisků/kopií za minutu 26 13

Velikost papíru Max. šířka A3, min. A5R

Gramáž papíru Kazeta: 60g/m2 – 209g/m2 (včetně duplexu)

Boční vstup: 55g/m2 – 256g/m2

Zásoba papíru Standardně: 1 100 listů (2 kazety na 500 listů a boční vstup 100listů), 

Maximum: 5 600 listů (4 kazety na 500 listů, boční vstup 100 listů a

velkokapacitní zásobník 3 500 listů)

Doba nahřívání Méně než 60 sekund

Paměť [Kopírka] Standardně 1 GB; maximum 2 GB

[Tiskárna] Standardně 512MB; maximum 1,5GB; 80GB pevný disk (HDD)*2

Napájení Jmenovité místní napětí ±10 %, 50/60 Hz

Spotřeba (max.) 1,84 kW (200 až 240 V)

Rozměry (š x h x v) 620 x 695 x 950 mm

Hmotnost Asi 112 kg

Kopírka
Velikost originálu Max. A3 

Doba zhotovení 1. kopie*3 Barevná: 8,9 s, černobílá 6,0 s

Nastavení počtu kopií Max. 999 kopií

Rozlišení (max.) 600 x 600 dpi (barevně a černobíle)

Gradace Odpovídá 256 úrovním šedé

Rozsah zoomu 25 až 400 % (25 až 200 % při použití podavače RSPF) s krokem 1 %

Přednastavená měřítka 10 měřítek (5 zmenšení/5 zvětšení)

Síťový skener*4

Metoda skenování Aktivace ze stroje (přes ovládací panel)/Aktivace z počítače (přes aplikaci 

kompatibilní s TWAIN)

Rozlišení Aktivace ze stroje: 100, 200, 300, 400, 600 dpi

Aktivace z počítače: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi, 

50 až 9600 dpi přes uživatelské nastavení

Formáty souboru XPS, PDF, šifrovaný PDF, JPEG, TIFF

Skenovací utilita Sharpdesk™

Cíle skenování Sken do e-mailu, počítače, FTP serveru, síťové složky (SMB), USB paměti

Váš partner:

Design a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku. Logo ENERGY STAR je certifikační
známka a smí být použita jen pro označení konkrétních produktů, u kterých bylo ověřeno, že splňují požadavky úsporného programu
ENERGY STAR. Známka ENERGY STAR je registrována v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrované
ochranné známky Microsoft Corporation. SAP a všechna loga SAP jsou registrované ochranné známky SAP AG v Německu a dalších zemích.
Citrix je ochranná známka Citrix Systems, Inc. anebo jedné nebo více jejích poboček, a může být registrována u United States Patent and
Trademark Office v USA a také v dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ochranné známky uznávány. E&OE


