
MX-6070N/5070N/6050N/5050N 
Digitálne farebné multifunkčné systémy

Čas má veľkú hodnotu. /This is Why /Práve preto naše produkčné 
MFZ rýchlo vykonajú ľubovoľnú úlohu.

FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA 
FORMÁTU A3 S POKROČILÝMI 
FUNKCIAMI VYTVORENÉ PRE 
PROFESIONÁLOV

Fotografia: MX-5070N
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Efektívna prevádzka si vyžaduje efektívne technológie. /This 
is Why /Práve preto sú naše produkčné zariadenia pokiaľ ide 
o produktivitu optimalizované.  

Vytvorené pre profesionálov

Naše zariadenia sú vždy pripravené na prácu
Každý vie, že čas sú peniaze. Práve preto sú včasnosť a rýchlosť 

vykonania úlohy veľmi dôležité. Okrem vysokej rýchlosti 

majú nové MFZ Sharp mimoriadne krátku dobu zahriatia 

a prebudenia (iba 15 sekúnd). Rýchlo tiež vytlačia prvú kópiu. To 

vám umožní okamžite začať používať MFZ a vytlačiť dokumenty, 

ktoré potrebujete. Zariadenia navyše zaberajú málo miesta 

a vmestia sa aj do malých priestorov.

Rýchle skenovanie
Stále častejšie sa okrem tlače od MFZ očakáva, že budú 

zastávať iné funkcie, konkrétne skenovanie, ktoré umožňuje 

používateľom rýchlo prevádzať papierové dokumenty na 

elektronické súbory. Preto sú MFZ Sharp vybavené podávačmi 

dokumentov s kapacitou 1501/1002 hárkov, ktoré dokážu 

skenovať farebne s rýchlosťou 2001/802 strán za minútu. 

Archivácia a digitalizácia nikdy neboli jednoduchšie. Vďaka 

zabudovanému softvéru OCR môžete papierové dokumenty 

automaticky previesť na súbory balíka MS Office s možnosťou 

úprav1.

1 Pre MX-6070N/MX-5070N
2 Pre MX-6050N/MX-5050N

POHYBOVÉ SENZORY PREBUDIA MFZ, KEĎ 
K NEMU NIEKTO PRÍDE. TAKŽE JE STÁLE 
PRIPRAVENÉ NA PRÁCU 1

RÝCHLE SKENOVANIE S JEDNOPRIECHODOVÝM 
PODÁVAČOM, DUPLEXNÝM JEDNOPRIECHODOVÝM 
PODÁVAČOM (DSPF) ALEBO VRATNÝM 
JEDNOPRIECHODOVÝM PODÁVAČOM (RSPF)

Veľký rozsah možností konečnej úpravy
MFZ ponúkajú veľký rozsah možností konečnej úpravy. Vaše 

dokumenty sú okamžite pripravené na použitie, čo vám ušetrí 

množstvo času. K dispozícii je množstvo možností: zošívanie, 

dierovanie a dokonca tvorba brožúr s maximálne 80 stranami. 

Ak potrebujete spojiť malý počet strán, môžete použiť 

inovatívnu metódu zošívania bez svoriek.

MANUÁLNE ZOŠITIE MAXIMÁLNE 80 
HÁRKOV (80 G/M²) 

1 Len na MX-6070N/MX-5070N.
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Každý očakáva niečo iné. /This is Why /Práve preto sú naše 
zariadenia pripravené vykonať množstvo úloh. 

Veľký rozsah aplikácie

Podpora množstva médií

Zariadenia Sharp podporujú široký rozsah médií. Maximálny 

formát papiera je SRA3 a môže sa podávať nielen z priečinka 

podávania na strane, ale aj z ľubovoľnej zásuvky na papier. 

MFZ podporujú papiere s maximálnou gramážou 300 g/m2, 

čo znamená, že môžete tlačiť okrem iného vizitky, diplomy 

a certifikáty. MFZ tiež umožňujú prácu na transparentnom 

papieri s maximálnymi rozmermi 320 x 1300 mm, čo sa hodí 

napríklad pri tlači kalendárov.

Spracovanie súborov balíka MS Office 

Súbory balíka Microsoft Office – .xlsx, .docx a .pptx – patria 

medzi najpopulárnejšie formáty súborov. Na ich vytlačenie už 

nepotrebujete počítač – musíte len vložiť pamäťové zariadenie 

USB a vybrať súbor, ktorý potrebujete1. Navyše môžete 

naskenované dokumenty uložiť ako súbory balíka MS Office 

s možnosťou úprav2.
1  Štandardne na prístrojoch MX-6070N/MX-5070N, voliteľne 

na prístrojoch MX-6050N/MX-5050N
2  Len pre MX-6070N/MX-5070N

Kvalita výtlačkov
Medzi jedinečné funkcie MFZ patria lineárna a bodová 

rastrová tlač1. Tak budú aj tí najnáročnejší zákazníci spokojní 

s optimálnou kvalitou výtlačkov. Používatelia môžu navyše 

importovať do svojich MFZ vlastné profily ICC na reprodukciu 

farieb podľa vlastného výberu.
1  Štandardne na prístrojoch MX-6070N/MX-5070N, voliteľne 

na prístrojoch MX-6050N/MX-5050N

POUŽITE MODUL OCR NA ULOŽENIE NASKENOVANÝCH 
DOKUMENTOV DO FORMÁTOV BALÍKA MICROSOFT 
OFFICE S MOŽNOSŤOU ÚPRAV ALEBO SÚBOROV PDF S 
MOŽNOSŤOU VYHĽADÁVANIA TEXTU1

1 Len na MX-6070N/MX-5070N.



Technické údaje

Všeobecné
Čas nahrievania*3 (sekundy)         15

Pamäť (GB)
Kopírka/Tlačiareň (zdieľaná)  5
HDD*4 500

Napájanie Nominálne miestne napätie (stried. prúd) ±10 %, 50/60 Hz
Spotreba energie (kW) (max.)  2,07 (220 až 240 V)
Rozmery (mm) (Š x H x V) 
MX-6070N/MX-5070N 616 x 660 x 838
MX-6050N/MX-5050N 608 x 650 x 834
Hmotnosť (kg)
MX-6070N/MX-5070N 90
MX-6050N/MX-5050N 82

Rýchlosť tlače (výtlačkov/kópií za minútu) (max.)  
 A4*1 A3                 SRA3
MX-6070N/MX-6050N 60 30                  29
MX-5070N/MX-5050N 50 26                  24

Displej ovládacieho panela   10,1-palcová farebná LCD dotyková obrazovka
Veľkosť papiera (min. – max.) SRA3 – A5*2

Gramáž papiera (g/m2)
Priečinok  60 – 300 
Univerzálny bočný priečinok  55 – 300

Kapacita papiera (štand. – max.) Hárkov 650 – 6 300
Zásuvky  1 – 4 (plus univerzálny bočný priečinok)

www.sharp.sk

Kopírka

Sieťová tlačiareň

Sieťový skener

Bezdrôtová sieť LAN  (štandardné: MX-6070N/MX-5070N, voliteľne: MX-6050N/MX-5050N)

Veľkosť originálu (max.)  A3

Doba výstupu prvej kópie*5 Plnofarebne ČB
 6,7 4,7 

Nepretržité kopírovanie (max.)  9 999
Rozlíšenie tlače (dpi)
Skenovanie (farebne)  600 x 600
Skenovanie (čiernobiele)  600 x 600, 600 x 400 
Tlač 1 200 x 1 200, 600 x 600, 9,600 (ekvivalentné) x 600  
 (v závislosti od režimu kopírovania)
Úrovne gradácie  256
Rozsah zoomu (%)  25 – 400 (25 – 200 s DSPF) s krokom 1 %
Predvolené pomery kopírovania  10 pomerov (5R/5E)

Metóda skenovania metóda skenovania Push (cez ovládací panel)
 Metóda skenovania Pull (s aplikáciou podporujúcou TWAIN) 

Rýchlosť skenovania*6 jednostranne: Max. 100 originálov/min.
 Obojstranne: Max. 200 originálov/min. 

Rozlíšenie (dpi) (max.)                   
Metóda skenovania Push 100, 150, 200, 300, 400, 600
Metóda skenovania Pull 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600  
  50 – 9 600 dpi podľa nastavenia používateľa

Formáty súborov  MX-6070N/MX-5070N: TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktné PDF, JPEG*7, 
XPS, PDF s možnosťou hľadania, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), RTF

 MX-6050N/MX5050N: TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktné PDF*12*13,
 JPEG*13, XPS

Miesta určenia skenovania  Skenovanie na e-mail, pracovnú plochu, FTP server, do sieťového priečinka (SMB), pamäť USB, HDD 
Nástroje skenera Sharpdesk

Rozlíšenie (dpi)  1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (ekvivalentné) x 600
Rozhranie USB 1.1, USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Podporované OS   Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®,  
Windows® 7, 8, 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11*14

SIeťové protokoly TCP/IP (IPv4, IPv6)

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

PDL  MX-6070N/MX-5070N štandardné: PCL6 emulácia, Adobe® PostScript®3TM

  MX-6050N/5050N štandardné: PCL6 emulácia; voliteľne: Adobe® PostScript®3TM

Dostupné písma (fonty) 80 písem pre PCL, 139 písem pre for Adobe PostScript 3

Fax (je potrebné voliteľné zariadenie MX-FX15)
Metóda kompresie MH/MR/MMR/JBIG
Komunikačný protokol Super G3/G3
Čas odosielania*11 (sekundy) Menej než 3
Rýchlosť modemu (b/s) 33 600 – 2 400 s automatickým znížením
Rozlíšenie prenosu (dpi) 203,2 x 97,8 (štand.) / 406,4 x 391 (mimoriadne jemné)
Šírka nahrávania  A3 – A5 
Pamäť (GB)  1 (zabudovaná)

Evidencia dokumentov
Kapacita evidencie dokumentov*9  strán súborov
Hlavné a užívateľské priečinky  20 000  3 000
Priečinok rýchleho prístupu k súborom  10 000 1 000

Uložené úlohy*10   Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu
Úložné priečinky  Priečinok rýchleho súboru, hlavný priečinok, používateľský priečinok (max. 1 000)
Zabezpečené uloženie  Ochrana heslom (pre hlavné aj používateľské priečinky)

Kompatibilita IEEE802.11n/g/b 
Prístupový režim  režim infraštruktúry, režim softvérového prístupového bodu 

Bezpečnosť WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*8 , WPA2 PSA, WPA2 EAP*8

   

   *1 Podávanie dlhým okrajom. *2 S papierom A5 sa dá použiť iba podávanie s krátkym okrajom. 
*3 Pri menovitom napätí, 23 °C (73,4 °F). Môže sa líšiť podľa prevádzkových podmienok a 
prostredia. *4 Kapacita pevného disku závisí od dodávky a stavu zdrojov.*5 Podávanie s dlhým 
okrajom formátu A4 z prvého priečinka na papier pomocou kopírovacej dosky bez automatického 
výberu farieb a režimu automatických farieb, MFZ v stave úplnej pripravenosti. Môže sa líšiť 
podľa prevádzkových podmienok a prostredia. *6 Merané pomocou štandardného diagramu 
spoločnosti Sharp formátu A4, pomocou podávača na dokumenty a podávania s dlhým okrajom. 
S použitím štandardných továrenských nastavení s vypnutým automatickým výberom farieb. 
Rýchlosť skenovania sa líši v závislosti od typu dokumentu a nastavení skenovania.*7 Len farebné. 
*8 Nedá sa použiť pre režim softvérového prístupového bodu. *9 Kapacita sa líši v závislosti od 
typu dokumentu a nastavení skenovania. *10 Na niektoré funkcie sú potrebné voliteľné zariadenia. 
*11 Merané pomocou štandardného diagramu spoločnosti Sharp s pribl. 700 znakmi (podávanie 
dlhým okrajom A4) so štandardným rozlíšením v režime Super G3, 33 600 bps a kompresiou JBIG. 
*12 Vyžaduje voliteľné MX-EB11. *13 Len farebne/stupne sivej. *14 Mac OS potrebné MX-PK13.

Dizajn a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho 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, 
Windows XP a Windows Vista sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation. 
Adobe a PostScript 3 sú buď registrované obchodné značky alebo obchodné značky spoločnosti 
Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, 
názvy produktov a typy log sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky príslušných 
majiteľov. ©Sharp Corporation, január 2015. Ref: MX-6070N/MX-5070N/MX-6050N/MX-5050N. 
Všetky ochranné známky uznávané. E&OE.

Poznámky

Shown with options.

660 mm

1,182 mm

1,495 mm*

616 mm

* 1,648 mm when finisher tray and exit tray are extended.

Konfigurácia

Model MX-5070N

Shown with options.

650 mm

1,178 mm

1,495 mm*

608 mm

* 1,648 mm when finisher tray and exit tray are extended.

Model MX-5050N

Obrázok stroja s doplnkami. Obrázok stroja s doplnkami.* 1649 mm je-li rošt finišeru a pravý výstupní rošt rozšířený. * 1649 mm je-li rošt finišeru a pravý výstupní rošt rozšířený.


