Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 poziomu podstawowego

BP-20C25

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3
wspomagające pracę w małym biurze

Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 poziomu podstawowego, o
prędkości 25 stron na minutę i rozdzielczości drukowania 600 x 600
dpi
Kolorowe skanowanie sieciowe z funkcją skanowania do wielu
odbiorców
Czerwone i zielone wskaźniki LED informują użytkowników z
odległości o stanie urządzenia/statusie zadania
100-kartkowy dwustronny podajnik dokumentów (RSPF) umożliwia
skanowanie dokumentów z prędkością do 37 obrazów na minutę*²
Aplikacja druku mobilnego Sharpdesk Mobile*³ umożliwia
drukowanie plików z urządzenia przenośnego
Bezpośrednie drukowanie plików PDF/TIFF/JPEG

*¹ „Zajmowana powierzchnia” odnosi się do powierzchni podłogi lub biurka zajmowanej przez urządzenie w
odniesieniu do kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A3 w momencie publikacji. *² Obrazy na
minutę; podczas podawania jednostronnych arkuszy A4. *³ Dostępność zależy od kraju/regionu.
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Kompaktowa, sześcienna konstrukcja o najmniejszej zajmowanej
powierzchni*¹ wśród urządzeń A3 dostępnych na rynku
Panel sterowania z regulowanym kątem pochylenia i 4-calowym,
5-liniowym czarno-białym wyświetlaczem LCD
Standardowa kaseta na papier oraz uniwersalny podajnik boczny
obsługują szeroka gamę formatów papieru, w tym A6 i A3W
Port USB znajdujący się z przodu urządzenia wielofunkcyjnego ułatwia
drukowanie z pamięci USB i skanowanie do pamięci USB
Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa zapewnia łatwy dostęp z
urządzeń przenośnych i elastyczne rozmieszczenie urządzeń
wielofunkcyjnych
Funkcja kopiowania kart identyfikacyjnych z dedykowanym
przyciskiem umożliwia łatwe kopiowanie obu stron karty na jednej
stronie kartki papieru

Dane techniczne
OGÓLNE
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w
str./min (A4)
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min
(A4)
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w
str./min (A3)
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min
(A3)
Format papieru: min.- maks.
Gramatura papieru (g/m²)
Pojemność: standardowa (arkuszy)
Pojemność: maks. (arkuszy)
Czas nagrzewania (w sekundach)
Pamięć ogólna min./maks. (GB)
Dupleks
Wymagania dotyczące źródła zasilania sieciowe napięcie lokalne (Hz)
Pobór mocy (kW)
Wymiary (mm)
Waga (kg)

KOPIARKA
25
25
14
14
A6 - A3W
60 - 256
350
1850
29
2
STD
220–240 V, 50 / 60 Hz
1.84
560 x 560 x 653
52

Format oryginału (maks.)
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)
Sorter elektroniczny
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)
Rozdzielczość skanowania (dpi)
Rozdzielczość druku (dpi)
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały
Zakres regulacji skali (%)
Zaprogramowane skale kopiowania

DRUKARKA
Rozdzielczość (dpi)
Interfejs
Obsługiwane systemy operacyjne

Emulacja PDL std./opcja

SKANER
Rozdzielczość (dpi)

600 x 600

System kompresji
Protokół komunikacyjny
Szybkość modemu (b/s)
Format dokumentu (maks.)

600 x 600
USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX /
1000Base-T
W STANDARDZIE: Windows Server
2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,
Windows 7, 8,1, 10 OPT: Mac OS X
10,6, 10,7, 10,8, 10,9, 10,10, 10,11,
10,12, 10,13, 10,14
STD: PCL6 OPT: PostScript 3
emulation

SIEĆ BEZPRZEWODOWA
Sieć bezprzewodowa (std./opcja)

FAKS

A3
8.0
STD
999
600 x 600, 600 x 400
600 x 600
256
25 - 400
10

OPT

MH / MR / MMR / JBIG
Super G3 / G3
33600 - 2400
A3

WYDAJNOŚĆ TONERA
Czarny (stron przy 5% pokryciu)
Cyan (stron przy 5% pokryciu)
Magenta (stron przy 5% pokryciu)
Żółty (stron przy 5% pokryciu)

18000
10000
10000
10000

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były aktualne w momencie druku. Microsoft, Windows Server i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Mac jest znakiem handlowym Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe i PostScript 3 są
zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Hewlett-Packard Company.
Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, czerwiec 2019 roku. Ref:
BP-20C25 Datasheet. Wszystkie znaki handlowe zaznaczono. E&OE.
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