RECENZIE

SHARP MX-3060N

Firemná tlač bez kompromisov

TIP
REDAKCIE
Komplexné
riešenie tlače

» Spoločnosť Sharp pozná väčšina používateľov

ako výrobcu HiFi systémov, televízorov a inej
spotrebnej elektroniky. Ide však aj o veľmi inovatívneho výrobcu v oblasti profesionálnej prezentačnej techniky, veľkoplošných dotykových
displejov či laserových tlačiarní. My sme mali
možnosť otestovať jedno z farebných multifunkčných laserových zariadení MX-3060N, určené na použitie v menších irmách a pracovných
skupinách. Sharp u nás týmito zariadeniami nie
je veľmi známy, rozhodne to však neznamená,
že by nemal čo ponúknuť. Zariadenie pracuje
s formátom A3 vrátane SRA3 (formát používaný
v oﬀsetových tlačiarňach, umožňujúci dodatočný orez). Okrem automatickej duplexnej tlače
umožňuje duplexné skenovanie a kopírovanie.
To sú však v tomto prípade iba základné úlohy.
Zariadenie MX-3060N je predovšetkým koncipované na optimalizáciu práce v pracovných
skupinách a využíva na to silné nástroje. Možno
ho pripojiť ku cloudu, disponuje konektivitou
Wi-Fi, možnosťou priamej tlače dokumentov MS
Oﬃce z USB. Súčasťou zariadenia je aj softvér
OCR priamo v tlačiarni (netreba nič inštalovať),
ktorý z naskenovaných dokumentov vytvára
priamo PDF s možnosťou vyhľadávania. Špecialitou zariadení Sharp je spolupráca v sieti. Jedno
zo zariadení slúži ako hlavný server, na ktorý sa
ukladajú všetky dokumenty. Vďaka tomu možno
využiť funkciu uvoľnenia tlače, keď môžete svoje
dokumenty tlačiť na ktoromkoľvek zariadení v
sieti. Stačí sa k príslušnej tlačiarni prihlásiť svojou
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identiikačnou kartou alebo PIN-om. Typický príklad môže byť taký, že máte pripravený dokument, potrebujete ho vytlačiť a poobede doniesť k šéfovi. Jednoducho dokument uložíte na
tlačiareň určenú ako primárnu a pri príchode
z obeda sa prihlásite na najbližšej tlačiarni, ktorú
máte po ceste, a dokument si vytlačíte. Pochopiteľne, takto jednoducho vyriešite situáciu aj
vtedy, ak je vaša tlačiareň práve obsadená alebo
na nej došiel toner. Ak sa vo irme sledujú tlačové náklady, problém nie je ani v tom, pretože
systém automaticky úlohu započíta na vaše
konto. Takýmto spôsobom môže byť v základnej
konigurácii prepojených až 5 zariadení.
Sharp používa pri svojich zariadeniach logické označenie. V našom prípade z označenia
MX-3060N jednoducho vylúštime, že zariadenie
umožňuje rýchlosť tlače 30 strán za minútu (ČB
aj farebne) a patrí do modelového radu 60. Ide
teda o najnižší model stredného radu. Zásobník
na predlohy pojme 100 listov a rýchlosť skenovania je 80 strán za minútu. Skenované strany sa
automaticky otáčajú. Keby ste potrebovali výkonnejšie skenovanie, vyššia séria 70 používa
obojstranný jednoprechodový skener s rýchlosťou až 200 strán za minútu. Maximálna kapacita
zásobníka papiera je 6300 listov, pričom podporuje širokú škálu médií vrátane SRA3 a s gramážou až do 300 g/m2. Vďaka tomu ťažko nájdete
úlohu, ktorú by tu nebolo možné vytlačiť. Veľmi
zaujímavý je aj voliteľný interný inišer, zabudovaný priamo vo výstupnej časti tlačiarne, ktorý
umožňuje automatické aj dodatočné ručné
zošívanie a zošívanie v rohu svorkami. Raritné je
bezsvorkové zošívanie až 4 listov v rohu, ktoré
som dosiaľ u žiadnej konkurencie nevidel. Tlačiareň v tomto prípade zošije listy iba prelisom.
Spoj je na počudovanie dostatočne pevný a
spoľahlivý, umožňuje však jednoduché oddelenie listov bez ich poškodenia. To je využiteľné
vtedy, ak napríklad chcete niekomu dať výdajku
či faktúru, z ktorej potrebujete potvrdenie. To si
po podpise jednoducho oddelíte. Veľkú výhodu
to má aj pri skartovaní dokumentov, odpadá

zbytočné opotrebovanie skartovačky sponami.
MX-3060N obsahuje aj ďalšie pokročilé technologické funkcie. Na prvý pohľad upúta nadštandardný 10,1" farebný dotykový displej s nastaviteľnou polohou. Zariadenie používa dedikovaný
operačný systém s jednoduchým graickým menu. To je používateľsky konigurovateľné, takže
si môžete usporiadanie upraviť podľa svojich
preferencií. Najčastejšie používané ikonky si uložíte na hlavné stránky menu, tie si potom môžete združovať. Systém je veľmi intuitívny a používateľsky prívetivý. Na zefektívnenie a urýchlenie práce je vo výbave aj snímač pohybu, ktorý
zdeteguje približujúcu sa osobu a prebudí zariadenie z režimu spánku, aby sa tak zaručil
rýchlejší nábeh do činnosti.

„Kvalitné a komplexné riešenie
tlače vo firemnom prostredí.“
Mal som možnosť zariadenie niekoľko hodín
testovať priamo vo iremnom prostredí. Zistil
som, že má obrovské množstvo funkcií pri práci
s dokumentmi. Pri skenovaní a kopírovaní vidíte
náhľad dokumentu na displeji. V prípade potreby môžete vymaskovať chúlostivé alebo nežiaduce časti predlohy a sken/kópiu vytlačiť bez
nich. Vo viacstránkových dokumentoch môžete
prehadzovať poradie stránok, prípadne nepotrebné vymazať. Užitočná je možnosť skenovania a automatického rozpoznania viacerých
predlôh. Ak napríklad potrebujete naskenovať
viacej bločkov, jednoducho ich položíte na sklo
skenera a zariadenie ich po naskenovaní automaticky poukladá do samostatných súborov,
nezáleží ani na ich orientácii. Vďaka OCR naske-

» menu na 10,1" displeji možno upraviť podľa svojich predstáv
» Zariadenie umožňuje tlač banerov
do veľkosti 320 × 1300 mm

RECENZIE

ako aj kontrolu prístupových práv, overenia používateľov a ochranu dát. Ako jedno zo softvérových riešení Sharp ponúka aj kompletnú správu
tlačiarní s podrobnou kontrolou nákladov a prípadne aj účtovaním, takže svoju tlačovú kapacitu
môžete za presne kontrolovaných aj účtovaných
podmienok poskytovať aj ďalším subjektom.
Zatiaľ som sa nezmienil o kvalite tlače a skenovania. Tlačiareň pracuje s rozlíšením 1200 × 1200
dpi. Kvalita tlače je, ako sa patrí na profesionálne
zariadenie, vynikajúca, či už ide o čiernu, alebo farebnú tlač. Okrem spomínaných formátov umožňuje ešte jednu špecialitu, tlač na baner s rozmermi 320 × 1300 mm. Túto funkciu možno využiť na
rôzne reklamné účely alebo na siahodlhé grafy vašich pracovných úspechov. Čierny toner má kapacitu 40 000 strán, farebné 24 000 strán, takže aj
prevádzkové náklady sú veľmi prijateľné. Navyše
je tu šikovná funkcia uzamknutia tonerov, ktorá
umožní ich výmenu až po úplnom vyčerpaní.
Často sa totiž stáva, že menej znalí používatelia
menia toner už pri prvom upozornení, že dochádza, pričom v ňom môže byť ešte 15 – 20 % náplne. Skenovanie kvalitou zodpovedá určeniu
zariadenia a pri kopírovaní obchodných dokumentov veľmi ťažko rozoznáte originál od kópie.
K dispozícii je systém nepretržitej tlače, takže
počas tlače môžete dopĺňať papier v práve ne-

» unikátna je beZsponková väZba až štyroch listov
nujete dokument, upravíte napríklad vo Worde,
zmeníte nadpis, druh písma, farbu... a vytlačíte.
Pochopiteľne, ak rozprávam o skenovaní či tlači,
všetko môžete realizovať z PC, kľúča USB, sieťových úložísk či cloudových služieb. Vďaka službe
Sharpdesk Mobile možno v rámci vašej siete
skenovať či tlačiť priamo z vašich smartfónov
alebo tabletov. Veľký dojem na mňa urobila
služba Sharp Cloud Portal Oﬃce, ktorá umožňuje do pracovného procesu zaradiť smartfóny,
tablety, PC, multifunkčné zariadenia Sharp aj interaktívne tabule Big Pad, ktoré pracujú v jednom
prostredí. Pri jeho aktivácii na niektorom z týchto
nových modelov MFZ Sharp získa každý používateľ individuálny prístup k svojim dokumentom
v cloude, takže sa stačí iba prihlásiť a tlačiť. Zariadenia majú napriek takejto otvorenosti vysokú
mieru zabezpečenia tak e-mailovej komunikácie,

používanom zásobníku. Naraz tak možno vytlačiť
maximálne 9999 strán.
Sharp MX-3060N ma zaujal množstvom funkcií, ale hlavne komplexnosťou riešenia. Pokiaľ
potrebujete vo irme kvalitné riešenie, ktoré dokáže zastúpiť kompletnú administráciu tlačových úloh vrátane zabezpečenia a kontroly nákladov, určite stojí za úvahu.
» ReNé HUBINSKÝ
PARAMETRE:
 Farebné multifunkčné zariadenie kombinujúce tlač, skenovanie, kopírovanie a fax, princíp tlače: laserová farebná, pamäť RAM 5 GB, vstavaný
HDD 500 GB, rozlíšenie (dpi) 1200 × 1200, 600 × 600, 9600 × 600, interné
rozhranie USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, sieťové protokoly TCP/IP (IPv4 a IPv6), tlač. protokoly LPR, Raw TCP (port 9100), POP3
(tlač e-mailu) HTTP, IPP, FTP na sťahovanie súborov na tlač, IPP, PDL
štand./volit. emulacia STD PCL 6, Adobe PostScript 3, dostupné fonty 80
(PCL), 139 (Adobe PostScript 3), rýchlosť tlače – strán za minútu: 30 ČB
/ 30 farebné, úplný duplex, doba zahriatia 10 s, kapacita papiera: stojan
650, max. 6300 listov, polohovateľný farebný dotykový displej 10,1",
schopnosť prevádzať naskenované dokumenty do upravovateľných súborov MS Office (pptx, xlsx, docx) a prehľadávateľných súborov PDF; napájanie 200 – 240 V, 50 – 60 Hz, spotreba 1,84 kW
 Cena: 6754 EUR vrátane vstavaného finišera a stolíka

PLUSY, MÍNUSY:
tlače, komplexné riešenie tlače, široká ponuka funkcií, zabez+ Kvalita
pečenie, vstavaný finišer, úplný duplex, jednoduchá obsluha
– Nič podstatné
HODNOTENIE:
0

100

Kvalita tlače:
Rýchlosť:
Výbava:
Vyhotovenie:

Celkovo:

99 %

Digitálne farebné multifunkèné tlaèiarne
Efektívne tímy potrebujú efektívnu technológiu. Práve preto sú naše farebné MFZ novej
generácie optimalizované na produktivitu.

TLAÈ SÚBOROV MS OFFICE PRIAMO
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