
AR-6023D/N AR-6020D/N AR-6020
Digitálny multifunkčný systém

Potrebujete kancelárske zariadenie, ktoré s vami udrží krok. 
/This is Why /Práve preto sú naše A3 multifunkčné systémy 
tak adaptabilné.

PRODUKTÍVNE A3 ČIERNOBIELE 
MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE 
PRIPRAVENÉ NA JEDNODUCHÉ 
ROZŠÍRENIE

Vyobrazený model AR-6023N
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Nenahraditeľné prevádzkové funkcie

Čo potrebujete od A3 čiernobieleho 
multifunkčného systému? 

Schopnosť tlačiť z tabletov a telefónov? Alebo na ne prenášať 

skenované dokumenty? Funkcie na úsporu času a nízke 

prevádzkové náklady? Intuitívne používanie? 

Každá pracovná skupina alebo malá firma má iné potreby. 

Práve preto vám dávame na výber päť čiernobielych A3 

multifunkčných systémov, každý s množstvom užitočných 

doplnkových funkcií a upgradov.

Keď potrebujete zdieľané sieťové zariadenie, siahnite po 

AR-6020N s rýchlosťou 20 strán/min. alebo AR-6023N 

s rýchlosťou 23 strán/min. Ak si vystačíte s personálnym 

multifunkčným systémom, môžete ušetriť a vybrať si AR-

6020D, AR-6020 alebo AR-6023D.

Všetko potrebné ako štandard
Štyri N a D modely umožňujú štandardne obojstrannú tlač – 

nevyhnutnosť pre každú firmu so zodpovedným prístupom 

k životnému prostrediu. Každý model z tohto radu ponúka aj 

rozlíšenie 600 dpi a základnú kapacitu až 350 listov papiera, 

ktorú je možné ďalej zvyšovať. Samozrejmosťou je aj port 

pre USB pamäť, ktorý umožňuje priamu tlač a skenovanie 

dokumentov.

Každý model má navyše rôzne užitočné kopírovacie funkcie. 

Napríklad kopírovanie vizitiek a otáčanie kópie. Umožňuje aj 

elektronické odsadzovanie a triedenie výtlačkov alebo farebné A3 

skenovanie.

To všetko je súčasťou štandardného vybavenia. Všetko sa dá aj 

pohodlne ovládať pomocou veľkého LCD ovládacieho panelu 

s tlačidlami na rýchly prístup k najčastejšie používaným funkciám.

IDEÁLNY PRE NÁROČNÉ PRACOVNÉ SKUPINY A 
ROZVÍJAJÚCE SA FIRMY 

Každý tím má špecifické potreby. /This is Why /Práve preto 
vám ponúkame veľký výber.

ĽAHKO POUŽITEĽNÝ LCD OVLÁDACÍ PANEL 

Úspora energie
Rovnako ako všetky multifunkčné systémy Sharp, aj týchto päť 

modelov má certifikáciu Energy Star a spĺňa požiadavky na 

úspornú ekologickú prevádzku.

Vyobrazený model AR-6023N



3

Veľmi užitočné doplnky

Na skupinové zdieľanie v sieti zvoľte AR-6020N (20 str./min.) 

alebo AR-6023N (23 str./min.). Po jednoduchej inštalácii 

bude mať každý vo vašej kancelárii možnosť tlačiť, kopírovať 

a skenovať.

Na individuálne použitie sú ideálne AR-6023D (20 str./min) 

a AR-6020D (20 str./min). Majú rovnaký výkon a funkcie 

ako sieťové modely (s označením „N“) a dajú sa kedykoľvek 

v budúcnosti doplniť o modul sieťového pripojenia 

a obojstranný podávač dokumentov.

Ak máte napätý rozpočet, ale napriek tomu sa nechcete vzdať 

výhod A3 tlače, kopírovania a skenovania, zvoľte AR-6020 (20 

str./min.). Má vysokú úžitkovú hodnotu a dá sa kedykoľvek 

neskôr rozšíriť.

Hneď ako sa rozhodnete pre určitý model, prispôsobte 

ho vašim požiadavkám voľbou jedného alebo viacerých 

užitočných doplnkov. Môžete ich však pridať aj dodatočne 

podľa toho, ako sa budú vyvíjať vaše potreby.

Sharpdesk Mobile – pridajte, keď chcete tlačiť z tabletov 

a mobilov, alebo skenovať dokumenty z multifunkčného 

systému priamo do mobilného zariadenia. Prenos dát prebieha 

cez Wi-Fi, takže nepotrebujete žiadne káble. 

Prídavné zásobníky papiera – zvyšujú zásobu papiera z 350 

až na 1 850 listov (s každou kazetou s 500 listami) pre dlhšiu 

nepretržitú tlač.

Podávač dokumentov – obracací podávač dokumentov 

(RSPF) zvládne naraz až 100 listov, aby ste mohli efektívne 

kopírovať alebo skenovať obojstranné originály.

Sharpdesk – tento výkonný softvér využijete na správu 

a organizáciu súborov na PC, vrátane dokumentov 

naskenovaných z multifunkčného systému.

Emulácia PostScript 3 – tento doplnok si obstarajte, keď 

budete tlačiť množstvo dokumentov s grafickými prvkami.

PCL6 – rýchle spracovanie tlačových úloh s nízkymi nárokmi na 

veľkosť pamäte robí z PCL6 šikovnú voľbu pre sieťovú tlač.

S rozvojom vášho podnikania sa vaše potreby menia 
/This is Why /Práve preto vám dávame priestor na rast.

RAD KOPÍROVACÍCH, SKENOVACÍCH A TLAČOVÝCH 
FUNKCIÍ ZAISŤUJE EFEKTIVITU PREVÁDZKY  



Technické parametre

www.sharp.sk

Všeobecné

Čas nahrievania *3 (sekundy)        25 

Pamäť (MB) (štd. – max.)   64 – 192 (vyžaduje MX-EB14)

Napájanie 220 – 240 V ± 10 %, 50/60 Hz
Spotreba (kW) (max.)  1,2

Rozmery (mm) (Š × H × V)         
vrátane krytu dokumentov 599 × 612 × 511

Hmotnosť (kg) 
AR-6023N/AR-6020N 28,4
AR-6023D/AR-6020D 28,2
AR-6020 27,9

Rýchlosť tlače *1 (výtlačkov/kópií za minútu) (max.)  
 A4 A3
AR-6023N/AR-6023D 23 12
AR-6020N/AR-6020D 20 11
AR-6020 20  11

Veľkosť papiera*2 (min. – max.) A6 – A3

Gramáž papiera (g/m2)
Kazety  55 – 105
Bočný vstup  55 – 200

Zásoba papiera (štd.– max.  
listov  350 – 1 850
Kazety  1 – 4 (plus bočný vstup)

Kopírka

Tlačiareň

Farebný skener

Veľkosť originálu (max.)  A3

Zhotovenie 1. kópie*4 (sekundy) 6,4   

Nastavenie počtu kópií (max.)  999

Rozlíšenie tlače (dpi)                    600 × 600

Gradácia odtieňov  256

Rozsah zoomu (%)  25 – 400 s krokom 1 %
                                                       (50 – 200 s doplnkovým podávačom)

Prednastavené mierky*5  10 (5 zmenšení/5 zväčšení)

Rozhranie USB 2.0 

Rozlíšenie (dpi)                             600 × 600
Podporované OS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
PDL SPLC (Sharp Printer Language s kompresiou)

Metóda skenovania Aktivácia z počítača (cez rozhranie TWAIN) 

Rozlíšenie (dpi)                             75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 – 9 600 podľa používateľského nastavenia
Formáty súborov TIFF, PDF, JPEG*9, BMP*10

Ciele skenovania Počítač, USB pamäť*11

Skenovacia aplikácia Sharpdesk (príslušenstvo), Button Manager*12

Rozlíšenie (dpi) 600 × 600
Rozhranie 10Base-T/100Base-TX

Podporované OS*7  Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, 
  Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Vista®, Windows® 7,  
  Windows® 8, Windows® 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6. 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Sieťové protokoly TCP/IP

Tlačové protokoly LPR, Raw TCP, IPP

PDL Štandardne SPLC (Sharp Printer Language s kompresiou)
 Voliteľne Emulácia PCL6, emulácia PostScript® 3 ™ *8

Dostupné fonty                 80 fontov pre PCL, 136 fontov na emuláciu PostScript® 3™ 
Tlačové aplikácie  Sharpdesk Mobile

 

612 mm

1,012 mm

630 mm*

* Including adjusters.

Vonkajšie rozmery

   *1: Formát A4 (8 1/2" × 11"), podávanie dlhším okrajom napred. *2: A6 (5 1/2" × 8 1/2") papier je možné podávať len kratším okrajom napred *3: Pri menovitom napätí, 23 °C (Môže 
sa líšiť podľa prevádzkových podmienok a prostredia.)  *4: Podávanie A4 listov dlhším okrajom napred z 1. kazety. (Môže sa líšiť podľa prevádzkových podmienok.) *5: Pri kopírovaní 
s podávačom nie je možné použiť prednastavené mierky 25 % a 400 %. *6: Štandard pre AR-6023N/AR-6020N. *7: Pre AR-6023D/AR-6020D/AR-6020 Mac OS vyžaduje príslušenstvo 
AR-NB7 a MX-PK10. Pre AR-6023N/AR-6020N – Windows Server® vyžaduje príslušenstvo AR-PB10. Pre AR-6023N/AR-6020N Mac OS vyžaduje príslušenstvo AR-PB10 a MX-PK10. 
*8: Pre AR-6023N/AR-6020N PCL vyžaduje príslušenstvo AR-PB10 a PostScript 3 vyžaduje príslušenstvo AR-PB10 a MX-PK10. Pre AR-6023D/AR-6020D/AR-6020 PostScript 3 vyžaduje 
príslušenstvo MX-PK10. *9: Nie je možné použiť s aplikáciou Button Manager na modeloch AR-6023D/AR-6020D/AR-6020. *10: Formát nie je k dispozícii pre AR-6023N/AR-6020N.  Nie 
je možné použiť s aplikáciou Button Manager pre AR-6023D/AR-6020D/AR-6020. *11: Vyžaduje príslušenstvo AR-NB7. *12: Nie je k dispozícii pre AR-6023N/AR-6020N.  Nie je možné 
použiť, keď je AR-6023D/AR-6020D/AR-6020 vybavený AR-NB7. 

Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikačná známka a smie sa použiť len na označenie 
konkrétnych produktov, pri ktorých bolo overené, že spĺňajú požiadavky úsporného programu ENERGY STAR. Známka ENERGY STAR je registrovaná v USA. Windows, Windows NT 
a Windows Vista sú registrované ochranné známky Microsoft Corporation. PostScript 3 je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka Adobe Systems Incorporated v USA a/
alebo ďalších krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, názvy produktov a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation 
december 2014. BR. AR-6023N/D AR-6020N/D AR-6020. Job No. 15742. Všetky ochranné známky uznávané. E&OE.

Poznámky

Sieťová tlačiareň*6 (vyžaduje príslušenstvo AR-NB7)

* Vrátane nastaviteľných nôh


