
Každá firma potrebuje plánovať dopredu. /This is why /Práve preto 
sú multifunkčné systémy Sharp skonštruované pre budúcnosť.

SIEŤOVÉ A3 ČIERNOBIELE FLEXIBILNÉ 
MULTIFUNKČNÉ SYSTÉMY

MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N
Digitálny multifunkčný systém

Vyobrazený model MX-M316N



Tlač. Kopírovanie. Skenovanie. 

Pre malé pracovné skupiny je MX-M266N s rýchlosťou 
tlače 26 strán za minútu dostatočne výkonný, aby 
zvládol každodenné požiadavky na tlač a kopírovanie. 
Väčšie tímy ocenia vyššiu rýchlosť 35 strán za minútu, 
ktorú ponúka MX-M356N (MX-M316N: 31). Každý 
bude určite spokojný s ostrými detailmi a perfektnou 
reprodukciou tenkých čiar pri rozlíšení 1200 × 600 dpi 
a 256 odtieňoch sivej.

Tieto multifunkčné systémy však dokážu omnoho viac, 
než len rýchlo a kvalitne tlačiť a kopírovať. Môžete 
takisto skenovať farebne dokumenty a posielať 
súbor priamo do PC alebo iného zariadenia. Podávač 
dokumentov umožňuje automatické obojstranné 
skenovanie až 100 strán naraz. Stačí len vložiť 
dokumenty a nechať zariadenie pracovať.
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Poznáme potreby malých pracovných skupín. /This is why  
/Práve preto sú naše stroje nabité funkciami na zvýšenie produktivity.

Nenahraditeľné funkcie. Dostupný výkon.  

Čiernobiele A3 multifunkčné systémy MX-M266N, 
MX-M316N a MX-M356N sa ideálne hodia pre malé, ale 
výkonné pracovné skupiny. Sú cenovo dostupné, štandardne 
vybavené všetkými potrebnými funkciami a podporujú 
pripojenie k sieti. 

Rýchla obojstranná tlač, veľká zásoba papiera, PCL6 
na rýchlejšie spracovanie tlačových úloh a užitočné 
kopírovacie funkcie, napríklad kopírovanie vizitiek alebo 
rotačné a elektronické triedenie, prinášajú okamžité 
zvýšenie produktivity kancelárskej práce.

Všetky funkcie je možné ľahko ovládať cez 7" 
LCD dotykový displej s tlačidlami na rýchly prístup 
k najčastejšie používaným funkciám. Jednoduchšie to už 
byť nemôže. Nemusíte pracne študovať žiadny návod – 
stačí prísť k zariadeniu a začať ho používať.

JEDNODUCHO POUŽITEĽNÝ LCD OVLÁDACÍ 
PANEL NA JEDNODUCHÚ OBSLUHU

Nenahraditeľné prevádzkové funkcie



Navrhnuté pre mobilný vek 

MX-M266N, MX-M316N a MX-M356N podporujú 
zdieľanie dokumentov. K dispozícii sú dva USB porty, 
jeden z nich priamo vpredu, takže stačí zasunúť USB 
flash disk a môžete okamžite skenovať alebo tlačiť*1. 
To sa hodí hlavne pre mobilných pracovníkov alebo 
návštevníkov.

K zariadeniu sa môže pripojiť ktokoľvek aj cez smartfón 
alebo tablet pomocou bezplatnej aplikácie Sharpdesk 
Mobile. Nepotrebujete žiadne ovládače ani káble – 
stačí nainštalovať aplikáciu na okamžitú a jednoduchú 
bezdrôtovú*2 tlač a skenovanie.

Pripravené pre budúcnosť 

Ak sa vaše potreby v budúcnosti zmenia, môžete pridať 
mnoho ďalších doplnkov a funkcií. Vyberte si:

Vnútorný finišér – šetrí cenné miesto a umožňuje 
vytvárať perfektne roztriedené a zošité dokumenty, 
pripravené na expedíciu.

Prídavné zásobníky papiera – zvyšujú zásobu papiera 
z 1 100 listov až na 2 100 listov na dlhšiu nepretržitú tlač.

250 GB pevný disk – používa sa na ukladanie 
dokumentov, úloh a obrázkov a je prístupný cez sieť.

Sharp OSA (Open Systems Architecture) – na 
integráciu s najnovšími sieťovými aplikáciami na zvýšenie 
produktivity od Sharp a našich technologických partnerov.

Sharpdesk – tento výkonný softvér využijete na správu 
a organizáciu súborov na PC, vrátane dokumentov 
naskenovaných z multifunkčného systému.

Fax – odstraňuje potrebu používať samostatné faxové 
zariadenie.
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Potrebujete čo najlepšie vybavenie pre svoj tím. /This is why 
/Práve preto majú naše stroje toľko užitočných doplnkov.

Bezpečnosť a úspora energie 

Všetky produkty Sharp sú vytvárané pre potreby 
moderného sveta. Na ochranu vašej siete, dokumentov 
a dát pred neoprávneným prístupom je použité 
viacúrovňové zabezpečenie vrátane šifrovania dát, 
bezpečného vymazávania súborov a funkcie na tlač 
dôverných dokumentov.
Staráme sa aj o životné prostredie a preto sú tieto 
stroje vybavené funkciami na úsporu energie, napríklad 
ekonomickým skenovaním alebo automatickým 
vypínaním, ktoré majú certifikáciu Energy Star.

*1: Priama tlač z USB vyžaduje doplnkový modul MX-HD15. Na priamu tlač PDF je potrebný aj modul MX-PK11.
*2: Vyžaduje adaptér pre bezdrôtovú sieť MX-EB13.

IDEÁLNY PRE NÁROČNÉ PRACOVNÉ 
SKUPINY A PROSPERUJÚCE FIRMY

Veľmi užitočné doplnky



Technické parametre

Všeobecné

Čas nahrievania*3 (sekundy)         20 

Pamäť (GB)  
Kopírka/Tlačiareň (zdieľaná) 2
HDD*4 (príslušenstvo) 250

Napájanie 220 – 240 V ± 10 %, 50/60 Hz

Spotreba (kW) (max.)  1,45

Rozmery (mm) (Š × H × V)   620 × 617 × 830  

Hmotnosť (kg) 51

Rýchlosť tlače*1 (výtlačkov/kópií za minútu) (max.)  
 A4 A3
MX-M356N  35  20
MX-M316N  31  17
MX-M266N  26  15

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

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

Zásoba papiera (štd.– max.)  
listov  1 100 – 2 100
Kazety  2 – 4 (plus bočný vstup)

www.sharp.sk

   
Poznámky

Kopírka

Ukladanie dokumentov (vyžaduje doplnkový modul MX-HD15)

Fax (vyžaduje doplnkový modul MX-FX11)

Sieťový farebný skener
Veľkosť originálu (max.)  A3

Zhotovenie 1. kópie*5 (sekundy) MX-M356N - 4; MX-M316N/MX-M266N - 4,3

Nastavenie počtu kópií (max.)  999

Rozlíšenie (dpi)                    
Skenovanie 600 × 600, 600 × 400, 600 × 300*6

Tlač 600 × 600

Gradácia odtieňov  256

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

Prednastavené mierky  4 (2 zmenšenia/2 zväčšenia)

Metóda skenovania Aktivácia zo stroja (cez ovládací panel)   
 Aktivácia z počítača (cez rozhranie TWAIN)*9 

Rozlíšenie (dpi)                             
                       Aktivácia zo stroja 100, 200, 300, 400, 600
                       Aktivácia z počítača 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600;  
                                                       50 – 9 600 podľa nastavení používateľa

Formáty súborov TIFF, PDF, PDF/A-1b, šifrovaný PDF, JPEG*10, XPS
Ciele skenovania Sken do e-mailu, počítača, FTP, sieťového priečinka (SMB), USB pamäte, i-Fax*11

Skenovacie aplikácie Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Sieťová tlačiareň
Rozlíšenie (dpi) 1 200 × 600, 600 × 600
Rozhranie USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

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

Sieťové protokoly TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk*7 (AppleTalk)

Tlačové protokoly*8 LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailov), HTTP, FTP na                
 sťahovanie tlačových súborov, tlač cez EtherTalk, IPP

PDL Štandard PCL 6 emulácia
 Voliteľne*7 PostScript®  3™ emulácia
Dostupné fonty                 80 fontov na emuláciu PCL, 136 fontov na emuláciu PostScript® 3™  
Tlačové aplikácie  Sharpdesk Mobile

Kapacita archívu dokumentov*12 Strán        Súborov
Hlavné a používateľské priečinky 20 000        3 000
Priečinok Rýchly súbor 10 000        1 000

Ukladané úlohy Kopírovanie, tlač, skenovanie, odosielané faxové správy*13

Ukladacie priečinky   Priečinok Rýchly súbor, hlavný priečinok, používateľské priečinky (max. 
1 000 priečinkov)

Zabezpečenie dokumentov  Ochrana heslom (pre hlavné aj používateľské priečinky)

Metóda kompresie MH/MR/MMR/JBIG

Komunikačný protokol Super G3/G3

Čas odosielania*14 (sekundy) 2

Rýchlosť modemu (b/s) 33 600 – 2 400 s automatickým nastavením
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)       
                                 Štandard        203,2 × 97,8
                                 Ultra Fine       406,4 × 391
Veľkosť dokumentu A5 – A3
Pamäť (GB) (štd. – max.) 0.5 - 1*9

Gradácia odtieňov 256

Vonkajšie rozmery

*1 A4, podávanie dlhším okrajom napred.  *2 Papier A6 je možné podávať iba kratším okrajom napred.  *3 Pri menovitom napätí, 23 °C. Môže sa líšiť podľa prevádzkových podmienok.  
*4 Kapacita pevného disku závisí od stavu dodávok.  *5 Pri podávaní A4 listov dlhším okrajom napred z 1. kazety, umiestnení originálu na sklo, na plne pripravenom stroji. Môže sa líšiť 
podľa prevádzkových podmienok.  *6 Nie je k dispozícii pri použití podávača dokumentov.  *7 Vyžaduje doplnkový modul MX-PK11. *8 IPv6 je podporovaný len tlačovým protokolom LPR.  
*9 Vyžaduje doplnkový modul MX-HD15. *10 Len farebne.  *11 Vyžaduje doplnkový modul MX-FWX1. *12 Ukladacia kapacita závisí od typu dokumentu a nastavenia skenovania.  
*13 Vyžaduje doplnkový modul MX-FX11.  *14 Pri použití štandardnej skúšobnej predlohy Sharp s asi 700 znakmi (formát A4 na výšku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3, 33 
600 b/s, kompresia JBIG.
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. ENERGY STAR a logo ENERGY STAR sú registrované ochranné známky, 
ktoré vlastní US Environmental Protection Agency.  Windows 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 máj 2015. Ref: MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N. Číslo: 16189. Všetky ochranné známky uznávané. E&OE.

Shown with options.

617 mm

1,302 mm

620 mm
825 mm*

*1,085 mm when finisher tray and 
   exit tray are extended.

MX-M356N/MX-M316N/
MX-M266N 
Základná jednotka

MX-CS12 
Kazeta na 500 listov

MX-CS13*
Kazeta na 500 listov

AR-DS19 
Stolík (veľký)
 
AR-DS20 
Stolík (malý)
 
L20EUNOVADESK 
Vysoký stolík

L20STABDS19
Stabilizátory

MX-TR17 
Pravý výstupný rošt 
(vyžaduje MX-FN26)

MX-TR18 
Separačný rošt

MX-FN26 
Vnútorný finišér

* 3.  kazeta musí  
byť MX-CS13.

Konfiguračné doplnky Doplnkové moduly a funkcie

MX-HD15
Modul s pevným diskom

MX-PK11  
Modul pre PS3

MX-PF10 
Modul pre čiarové kódy

MX-FX11
Faxový modul

MX-FWX1
Modul pre Internet Fax 
 
AR-SU1 
Pečiatkovacia jednotka

MX-FR48U 
Modul ochrany dát

MX-EB13
USB adaptér pre bezdrôtovú sieť  
MX-AMX1
Modul integrovania aplikácie

MX-AMX2  
Modul komunikačnej aplikácie 
 
MX-AMX3 
Modul externého účtovania

MX-USX1/X5 
Súprava 1/5 licencií Sharpdesk

MX-US10/50/A0 
Súprava 10/50/100 licencií Sharpdesk

Obrázok stroja s doplnkami.*1 085 mm, keď je vysunutý rošt  
finišéra a pravý výstupný rošt


