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Digitální multifunkční systém

Rychlé. Úsporné. Spolehlivé

Kompaktní černobílé A3 multifunkční systémy s barevným skenováním 
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Každý model má kryt dokumentů pro 
přesné skenování jednotlivých stránek, 
který je možné nahradit doplňkovým 
jednoprůchodovým podavačem 
dokumentů. Když přidáte doplňkový 
síťový modul, můžete zpřístupnit 
výkonný síťový tisk všem členům 
vašeho týmu.

Efektivní provoz
AR-5623, AR-5620 a AR-5618 jsou 
navrženy s ohledem na maximální 
produktivitu. Například zásobu papíru 
je možné zvýšit až na 1 100 listů. Ke 
standardní výbavě patří boční vstup 
s kapacitou 100 listů pro speciální 
tiskové materiály. K urychlení práce 
přispívá také to, že zhotovení první 
kopie trvá pouhých 5,9 sekundy* (7,2 
sekundy* u AR-5620 a AR-5618) a 
doba nahřívání nepřesahuje 25 sekund.

Nepostradatelná výbava kanceláře 

AR-5623, AR-5620 a AR-5618 mají rychlost a funkce, které splňují 
všechny potřeby při každodenní práci s dokumenty. Umí nejen 
tisknout a kopírovat rychlostí až 23, 20 nebo 18 stran za minutu, 
ale dokážou také barevně skenovat. 

Doplňkový jednoprůchodový podavač Spolehlivý systém podávání papíruBarevné skenování

Nadstandardní výbava
Tyto multifunkční systémy se dají 
snadno doplnit o další funkce. 
S doplňkovým síťovým modulem 
získáte možnost skenovat dokumenty 
přímo do připojené USB paměti. Když 
nainstalujete program pro správu 
dokumentů Sharpdesk, bude pro vás 
hračkou třídit, vyhledávat, upravovat a 
rozesílat naskenované dokumenty.  

Technologie, které můžete věřit
AR-5623, AR-5620 a AR-5618 
se mohou postarat i o ty nejtěžší 
úkoly. Technologie SPLC urychluje 
tisk složitých, grafi cky náročných 
dokumentů, funkce „RIP Once Print 
Many“ šetří čas při vytváření několika 
sad vícestránkových dokumentů 
(které jsou automaticky seřazeny díky 
funkci e-Sort) a speciální podávací 

mechanizmus zajišťuje plynulý přísun 
tiskového papíru.

Ekologie a hospodárnost
Všechny multifunkční systémy Sharp 
splňují samozřejmě podmínky Energy 
Star pro úsporu energie a snížení 
provozních nákladů. AR-5623, 
AR-5620 a AR-5618 jdou však 
ještě dál. Funkce „Vícenásobný 
soutisk“ šetří papír tím, že zkopíruje 
několik listů na jednu stranu papíru. 
Maximální efektivitu provozu zajišťuje 
také energeticky úsporný režim 
předehřívání, nastavení úspory toneru 
a automatické vypínání.

Hlavní přednosti

* Nejlepší dosažený čas A4 kopírování při podávání papíru z 1. kazety, umístění originálu na sklo a připraveném stroji. Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.



AR-DK515
Stolek pro
1 kazetu

AR-DK516
Stolek pro
2 kazety

AR-DK517
Stolek pro
3 kazety

AR-DK518
Stolek pro
4 kazety

Doplňky

Příklady konfi gurace

AR-RP10
Jednoprůchodový podavač (SPF) 40 listů

AR-D36
Kazeta na 250 listů

AR-5623/
AR-5620

Základní jednotka 
(AR-5618)

Základní jednotka 
(AR-5620)

Základní jednotka 
(AR-5620)

Podavač SPF
Kazeta na papír

Základní jednotka 
(AR-5623)

Podavač SPF
2 kazety na papír

AR-D37
Dvojice kazet na 250 listů

AR-5618
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K dostání je také doplňkový síťový modul MX-NB12, sada 1/5 licencí k programu Sharpdesk MX-USX1/X5 a sada 10/50/100 licencí k programu Sharpdesk MX-US10/50/A0. 
Poznámka: AR-5618 může používat současně AR-D36 a AR-D37.



Technické údaje

Design a specifi kace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku. Logo ENERGY 
STAR je certifi kační známka a smí být použito 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.
Všechny ostatní názvy společností, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky 
příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation červen 2011. Ref: AR-5623/AR-5620/AR-5618 brožura.
Všechny ochranné známky uznávány. E&OE.
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 Obecné 
Typ stolní
Rychlost tisku (max.) A4, na výšku
AR-5623 23 kopií/výtisků za minutu
AR-5620 20 kopií/výtisků za minutu
AR-5618 18 kopií/výtisků za minutu
Velikost papíru Max. A3, min. A5 (min. A6R přes boční vstup)
Gramáž papíru Kazeta: 56 – 90 g/m2

   Boční vstup: 56 – 200 g/m2

Zásoba papíru 
AR-5623/AR-5620  Standardní: 600 listů (2 kazety na 250 listů a boční vstup pro 100 listů),
   Maximální: 1 100 listů (4 kazety na 250 listů a boční vstup pro 100 listů),
AR-5618 Standardní: 350 listů (kazeta na 250 listů a boční vstup pro 100 listů),
   Maximální: 1 100 listů (4 kazety na 250 listů a boční vstup pro 100 listů)
Doba nahřívání Max. 25 sekund
Paměť 64 MB
Spotřeba (max.) Méně než 1,2 kW
Napájení Jmenovité střídavé napětí 230 V ± 10%, 50/60Hz
Rozměry (š x h x v) včetně krytu dokumentů  
AR-5623/AR-5620 591 × 567 × 595 mm
AR-5618 591 × 567 × 495 mm
Hmotnost  včetně krytu dokumentů 
AR-5623/AR-5620 Přibližně 33,8 kg
AR-5618 Přibližně 28,6 kg

 Kopírka 
Velikost originálu Max. A3
Doba zhotovení 1. kopie*1  
AR-5623 Max. 5,9 s
AR-5620/AR-5618 Max. 7,2 s
Nastavení počtu kopií Max. 999 kopií
Rozlišení tisku  600 × 600 dpi
Gradace  256 úrovní
Rozsah zoomu  25 – 400 % s krokem 1 %
   (50% – 200% s doplňkovým podavačem SPF)
Přednastavená měřítka 8 měřítek (4 zmenšení/4 zvětšení)

 Tiskárna 
Rozlišení  600 x 600 dpi
Rozhraní  USB 2.0
Podporované OS  Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
Emulace PDL  SPLC*2

 Síťová tiskárna (vyžaduje doplňkový modul MX-NB12)
Rozhraní   10Base-T/100Base-TX, USB 2.0
Paměť 256 MB
Síťové protokoly  TCP/IP
Podporované OS  Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 
   Windows® Server 2003/2008/2008R2
Emulace PDL PCL6 
Přibalený software  Status Monitor

 Skener
Kompatibilita TWAIN/WIA (jen XP)   STI
Rozlišení  Aktivace z počítače (přes aplikaci podporující rozhraní TWAIN): Rozsah 

nastavení 50 – 9 600 dpi
Aktivace ze stroje (přes Button Manager): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 
600 dpi

Formáty souborů BMP, TIFF, PDF
Skenovací programy Button Manager, Sharpdesk*3  
Cíle skenování Počítač, USB*4

Podporované OS  Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

*1   Nejlepší dosažený čas A4 kopírování při podávání papíru z 1. kazety, umístění originálu na sklo a připraveném 
stroji. Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.

*2 Sharp Printer Language with Compression, GDI s JBIG kompresí
*3 Vyžadována doplňková licenční sada Sharpdesk.
*4 Vyžaduje doplňkový modul MX-NB12. Barevný režim, formát PDF, pevné rozlišení 300 dpi


