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Przysz³ośæ zaczyna siê dzisiaj
Technologia sterowania „fi nger-swipe” zmieniła 
najpierw sposób korzystania ze smartphonów i tabletów. 
Obecnie podobna sytuacja ma miejsce w segmencie urządzeń 
wielofunkcyjnych. W urządzeniu MX-3610N wystarczy, 
że dotkniesz panelu i przeciągniesz palec w odpowiednie 
miejsce, a dzięki temu zarządzanie dokumentami 
oraz wybór funkcji i ustawień staną się czystą przyjemnością.

Wydajnośæ, uniwersalnośæ i wygoda
Jedno z najnowocześniejszych na świecie 
urz¹dzeñ wielofunkcyjnych pozwala 
efektywnie korzystaæ z najnowszych 
rozwi¹zañ zwiêkszaj¹cych wydajnośæ 
MX-3610N. Instalacja oszczêdzaj¹cego 
przestrzeñ biura fi niszera wewnêtrznego 
z elektronicznym sortowaniem 
i offsetow¹ separacj¹ lub fi niszerem 
siod³owym umo¿liwi tworzenie 
dokumentów o profesjonalnym 
wygl¹dzie w prosty sposób. Istnieje 
mo¿liwośæ dodania faksu, dodatkowych 
zabezpieczeñ, opcjonalnych szufl ad 
papieru z wygodnymi uchwytami 
i aplikacji niezale¿nych producentów do 
automatyzowania zadañ biurowych.

Mo¿esz, na przyk³ad, poszerzyæ jego 
mo¿liwości o pe³en dostêp do internetu, 
co umo¿liwi przegl¹danie i wydruk stron 
WWW bez konieczności korzystania 
z komputera. A to jeszcze nie wszystko. 
Mo¿esz równie¿ korzystaæ z opcjonalnej 
platformy Sharp OSA® umo¿liwiaj¹cej 
po³¹czenie z „chmur¹”.

Konstrukcja urz¹dzenia stanowi klasê 
sam¹ w sobie. Kasety na papier maj¹ 
ergonomiczne uchwyty zapewniaj¹ce 
komfort i bezpieczeñstwo obs³ugi. 
Jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu 
wska¿ odpowiednie miejsce na 
panelu sterowania, ¿eby wyświetliæ 
instrukcjê obs³ugi i otrzymaæ w³aściw¹ 
podpowiedź. Dziêki funkcji dostêpu 
zdalnego dzia³ IT mo¿e ponadto 
konfi gurowaæ i konserwowaæ 
urz¹dzenia, a tak¿e organizowaæ 
szkolenia ad hoc poprzez sieæ.

Najlepsze rozwi¹zanie 
dla dynamicznych biur
Urz¹dzenie MX-3610N naprawdê 
robi wra¿enie. Mo¿e drukowaæ 
i kopiowaæ z prêdkości¹ do 36 stron 
na minutê (nawet w pe³nym kolorze), 
a standardowo wyposa¿ono je w funkcje 
druku dwustronnego, kopiowania, 
skanowania i ochrony dokumentów; 
istotne parametry – zw³aszcza 
w jednym z najmniejszych urz¹dzeñ 
w swojej klasie.

Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ 
o szerokich mo¿liwościach konfi guracji. 
Wyposa¿enie opcjonalne obejmuje 
dodatkowe szufl ady na papier, modu³ 
faksu, rozszerzone rozwi¹zania 
zabezpieczaj¹ce oraz liczne 
aplikacje niezale¿nych producentów 
usprawniaj¹ce codzienne zadania 
biurowe. Ponadto mo¿esz równie¿ 
zdecydowaæ siê na oszczêdzaj¹cy 
przestrzeñ fi niszer wewnêtrzny 
z funkcj¹ elektronicznego sortowania 
i separacj¹ offsetow¹ oraz fi niszer 
siod³owy umo¿liwiaj¹cy przygotowanie 
profesjonalnych broszur.

Energooszczêdna technologia
Odznaczone certyfi katem Energy 
Star urz¹dzenie MX-3610N wyró¿nia 
jeden z najni¿szych poziomów zu¿ycia 
energii w segmencie, co przyczynia 
siê do ochrony środowiska i obni¿a 
wydatki na energiê elektryczn¹. 
Sprawny skaner LED ze specjalnym 
trybem skanowania Eco, krótki czas 
rozgrzewania oraz samoreguluj¹ce siê 
funkcje obni¿onego zu¿ycia energii 
i automatycznego wy³¹czania czyni¹ 
z tego modelu jedno z najbardziej 
przyjaznych dla środowiska urz¹dzeñ 
wielofunkcyjnych, jakie kiedykolwiek 
powsta³y.

Panel dotykowy „fi nger-swipe” umo¿liwia intuicyjn¹ obs³ugê wszystkich funkcji
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Najmocniejsze strony urz¹dzenia

Diody LED o niskim 
poborze mocy

Wygodne uchwyty 
w kasetach na papier

Panel sterowania z mo¿liwości¹ 
odchylania i opcjonaln¹ 
wysuwan¹ klawiatur¹

Oszczêdzaj¹cy przestrzeñ biura 
opcjonalny wewnêtrzny fi niszer
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Rewolucja w wydajności biura

Serce cyfrowego biura

Pierwsze, co zwraca uwagê w nowym 
modelu MX-3610N, to jego ³atwa 
obs³uga. Panel sterowania LCD 
o przek¹tnej 10,1 cala wyró¿nia 
siê wiêkszym porz¹dkiem i du¿ym, 
wyraźnym tekstem. Mo¿na go odchylaæ 
do góry i do³u, co u³atwia podgl¹d 
nawet z wózka inwalidzkiego.

Zeskanuj swoje orygina³y – 100-kartkowy 
podajnik dokumentów umo¿liwia 
szybkie i ³atwe dwustronne skanowanie 
– i wykorzystaj dotykow¹ technologiê 
„fi nger-swipe” do pe³nej kontroli 
cyfrowych dokumentów. Przegl¹daj 
strony w ró¿nych trybach – 1-stronnym, 
3D lub miniatur – a nastêpnie naciśnij 
lub przesuñ palcem po powierzchni 
ekranu, ¿eby obróciæ je, zmieniæ ich 
kolejnośæ, dodaæ lub usun¹æ strony. 
Później wydrukuj, zapisz lub prześlij, 
zgodnie ze swoimi wymaganiami.

Wszystko mo¿na dostosowaæ do 
indywidualnych potrzeb u¿ytkowników. 
Ka¿dy u¿ytkownik mo¿e posiadaæ 
osobiste okno podstawowe, 
umo¿liwiaj¹ce uzyskanie szybkiego 
dostêpu do czêsto u¿ywanych narzêdzi 
i aplikacji, wyświetlane na jednym 
spośród 7 stylów t³a.

Model MX-3610N umo¿liwia wykonanie 
wiêkszej liczby ró¿nych zadañ ni¿ zwyk³e 
urz¹dzenia biurowe, ograniczone do 
drukowania, kopiowania i skanowania. 
Instalacja platformy Sharp OSA® 
(Open Systems Architecture) umo¿liwi, 
na przyk³ad, prze³¹czenie urz¹dzeñ 
wielofunkcyjnych w zintegrowany 
terminal dostêpu do oprogramowania 
sieciowego Twojego biura.

Modu³ przegl¹dania stron WWW 
zapewnia pe³ny dostêp do internetu, 
wiêc nie zachodzi koniecznośæ 
powracania do komputera 
umieszczonego na biurku. Dostêp 
do niezbêdnego oprogramowania 
i informacji uzyskujesz bezpośrednio 
poprzez interfejs steruj¹cy 
„fi nger-swipe”. Ale to jeszcze 
nie wszystko.

Najnowsza wersja platformy 
Sharp OSA®* siêga dalej ni¿ Twój 
fi rewall, poniewa¿ umo¿liwia 
korzystanie ze skutecznych us³ug 
w chmurze, które szybko zyskuj¹ 
popularnośæ dziêki swojej sprawdzonej 
funkcjonalności i niskim kosztom 
przypadaj¹cym na u¿ytkownika 
(niewielkie inwestycje lub ich brak). 
Oznacza to, ¿e mo¿esz uzyskaæ 
dostêp do aplikacji SaaS (Software 
as a Service – oprogramowanie jako 
us³uga) dostarczanych przez partnerów 
technologicznych fi rmy Sharp.

Panel sterowania „fi nger-swipe” z mo¿liwości¹ odchylania u³atwia przegl¹danie i edycjê stron

* Sprawdź dostêpnośæ aplikacji Sharp OSA®.
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Interfejs steruj¹cy „fi nger-swipe” u³atwia pe³n¹ obs³ugê urz¹dzeñ MX-3610N wszystkim pracownikom biura, 
zapewniaj¹c wydajnośæ i uniwersalnośæ.

Mo¿na drukowaæ od kilku do kilku tysiêcy stron we wszystkich formatach w kolorze lub trybie czarno-bia³ym z wydajnymi 
prêdkościami. ¯eby uzyskaæ naprawdê znakomit¹ wydajnośæ, mo¿na rozdzieliæ jedno zadanie drukowania pomiêdzy dwa 
urz¹dzenia wielofunkcyjne (takie same modele) dostêpne w sieci, efektywnie podwajaj¹c prêdkośæ drukowania.

Ca³kowita wydajnośæ

Maksymalna wydajnośæ 
Kopiowanie jest równie szybkie 
jak drukowanie, nawet jeśli potrzebujesz 
skopiowaæ jedn¹ lub dwie strony. 
Mo¿esz bezpośrednio drukowaæ z plików 
PDF*, TIFF i JPEG bez korzystania 
ze sterownika drukarki.

W przypadku d³ugich lub bardziej 
z³o¿onych dokumentów mo¿na 
skanowaæ jednostronne dokumenty 
z prêdkości¹ 50 orygina³ów na minutê 
lub dwustronne z prêdkości¹ 
20 orygina³ów na minutê. Natomiast 
funkcja budowania zadañ umo¿liwia 
³atwe skanowanie wielostronicowych 
dokumentów w partiach, które na koñcu 
zostan¹ po³¹czone w jedno zadanie.

Model MX-3610N nadaje styl 
i profesjonalizm wszystkim 
przetwarzanym w biurze 
dokumentom – pocz¹wszy od w pe³ni 
wykoñczonych, oprawionych wniosków 
do wewnêtrznych prezentacji 
i dokumentów szkoleniowych.

Nowoczesne dokumenty s³u¿¹ 
zrozumia³emu przekazywaniu informacji

Specjalnie opracowany deweloper, 
z wykorzystaniem technologii 
rozszerzania rozdzielczości, 
i toner zapewniaj¹ wydruki 
z rzeczywist¹ rozdzielczości¹ 
1200 x 1200 dpi oraz równowartośæ 
9600 x 600 dpi rozdzielczości 
interpolowanej drukowania 
i kopiowania.

Dodanie oszczêdzaj¹cego przestrzeñ 
biura fi niszera wewnêtrznego albo 
fi niszera siod³owego i modu³u dziurkacza 
(oraz modu³u faksu, jeśli jest konieczny) 
rozszerza pojemnośæ papieru 
do 5600 kartek i umo¿liwia 
skonfi gurowanie urz¹dzenia 
wielofunkcyjnego dostosowanego 
do wysokich wymagañ 
zespo³u pracowników.

Nowy model MX-3610N z technologi¹ 
„fi nger-swipe” pomaga codziennie 
przetworzyæ wszystkie 
Twoje dokumenty, niezale¿nie 
od ich przeznaczenia.

Dwa wygodne porty USB 
umo¿liwiaj¹ bezpośrednie 
drukowanie z pamiêci USB.

Eleganckie, wysokiej jakości 
dokumenty

* Do bezpośredniego drukowania plików PDF wymagany jest 
modu³ PostScript 3 (MX-PK11).
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Ca³y świat na wyci¹gniêcie rêki

Zapisywanie i przywo³ywanie 
dokumentów z funkcj¹ 
podgl¹du miniatur

Poniewa¿ przetwarzanie dokumentów zawsze bêdzie mia³o miejsce, nowe urz¹dzenia wielofunkcyjne wyposa¿one w funkcjê 
wydajnego skanowania u³atwiaj¹ ka¿demu u¿ytkownikowi przechwytywanie, tworzenie, zapisywanie i udostêpnianie informacji 
w postaci elektronicznej. Otwiera to zupe³nie nowe mo¿liwości w zakresie skuteczności, kreatywności i wydajności.

Mo¿na skanowaæ w kolorze 
bezpośrednio do e-mail, na pulpit, 
do serwerów FTP, folderów sieciowych 
i pamiêci USB, wykorzystuj¹c szerok¹ 
gamê popularnych formatów, 
w tym TIFF, PDF, szyfrowane pliki PDF, 
PDF/A i kompaktowy format PDF*, 
JPEG oraz XPS.

¯eby rozes³aæ zeskanowane 
materia³y, po prostu u¿yj interfejsu 
steruj¹cego „fi nger-swipe” – przejrzyj 
i wybierz odbiorców poczty e-mail. 
Wykonanie skanu na w³asny u¿ytek 
jest jeszcze ³atwiejsze: u¿yteczna 
funkcja skanowania do u¿ytkownika 
automatycznie wysy³a pliki poczt¹ e-mail 
do Twojej skrzynki odbiorczej za jednym 
dotkniêciem przycisku.

Do przetwarzania dokumentów 
zapisanych w Twoim komputerze 
mo¿esz wykorzystaæ program Sharpdesk 
zarz¹dzaj¹cy dokumentami, który 
umo¿liwia zapisywanie i zarz¹dzanie 
plikami praktycznie w ka¿dym 
formacie, a nawet ³¹czenie ich w nowe 
wielostronicowe dokumenty.

Niezawodna wydajnośæ
Wysokiej jakości skanowanie. 
Rozdzielczośæ, któr¹ mo¿na regulowaæ 
do 150 dpi, umo¿liwia tworzenie 
mniejszych plików bez utraty czytelności 
tekstu. „Trudne” dokumenty mo¿na 
zrównowa¿yæ, reguluj¹c kontrast 
i ostrośæ.

Opcjonalny program Network Scanner 
Tool na platformie Sharp OSA® 
umo¿liwia jednym dotkniêciem przycisku 
skanowanie do komputera lub na dysk 
sieciowy. Zeskanowane dokumenty 
mo¿na szybko drukowaæ, archiwizowaæ, 
przegl¹daæ, udostêpniaæ i zapisywaæ, 
oszczêdzaj¹c czas i zwiêkszaj¹c 
przep³yw zadañ.

Bezproblemowo mo¿na skanowaæ 
nawet du¿e partie materia³ów 
dziêki innowacyjnym funkcjom 
automatycznego stemplowania 
zeskanowanych orygina³ów 
i ca³kowitego pomijania pustych stron.

Sprawna archiwizacja dokumentów
Model MX-3610N posiada wbudowany 
twardy dysk o pojemności 160 GB, 
na którym mo¿na zapisywaæ zadania 
(przejrzyście zindeksowane i zawieraj¹ce 
miniatury z podgl¹dem) do ponownego 
u¿ycia. Zapisywanie zadañ w formacie 
PDF umo¿liwia przegl¹danie ich 
na komputerze. Mo¿na skorzystaæ 
z folderu tymczasowego do chwilowego 
przechowywania, z zaawansowanego 
przechowywania do d³ugoterminowej 
archiwizacji lub folderu g³ównego 
do wygodnego wspó³dzielenia 
materia³ów z grup¹ robocz¹.

Opcjonalny modu³ kopii zapasowej* 
umo¿liwia tworzenie kopii zapasowych 
danych przechowywanych 
na twardym dysku.

* Wymagany jest opcjonalny modu³ zwiêkszonej 
kompresji MX-EB11.

* Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-EB12.
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Wiod¹ce rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce

Poniewa¿ zdajemy sobie sprawê, 
¿e poufne dokumenty s¹ czasami 
dostêpne mimo woli, chronimy równie¿ 
dane przed przypadkowymi zdarzeniami.

Funkcja drukowania ukrytych wzorów 
pozwala na ujawnianie znaków 
wodnych (np. „POUFNE: NIE WOLNO 
KOPIOWAÆ”). Jeśli orygina³ zostanie 
przypadkowo skopiowany, powiadamia 
u¿ytkownika, ¿e kopia nie jest 
przeznaczona do dystrybucji. Funkcja 
drukowania chronionego kodem 
PIN wymaga obecności u¿ytkownika 
przy urz¹dzeniu wielofunkcyjnym, 
zanim rozpocznie siê drukowanie 
dokumentu. Zapobiega przegl¹daniu 
poufnych dokumentów przez osoby 
nieupowa¿nione, chroni¹c has³em 
dostêp do urz¹dzenia wielofunkcyjnego.

Kiedy nadchodzi czas na wymianê 
urz¹dzenia wielofunkcyjnego, 
funkcje bezpieczeñstwa fi rmy Sharp 
w dalszym ci¹gu chroni¹ Twoje interesy, 
umo¿liwiaj¹c ca³kowite i trwa³e usuniêcie 
wszystkich danych z urz¹dzenia 
w prosty sposób.

¯eby zapewniæ sobie jeszcze 
wiêksze bezpieczeñstwo, mo¿esz 
zaopatrzyæ siê w opcjonalny modu³ 
ochrony danych* wyposa¿ony 
w funkcjê kontroli dokumentów 
zapobiegaj¹c¹ nieautoryzowanemu 
kopiowaniu, skanowaniu, faksowaniu 
i przechowywaniu dokumentów. 
Modu³ szyfruje i bezpiecznie usuwa dane 
z twardego dysku i pamiêci wewnêtrznej 
– w określonych odstêpach czasu 
lub na ¿¹danie.

* Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-FR30U

Wielowarstwowe rozwi¹zania 
chroni¹ce dane, dokumenty 
i sieæ biura

Urz¹dzenia wielofunkcyjne fi rmy Sharp zosta³y standardowo wyposa¿one w kilka wiod¹cych na rynku wielopoziomowych 
zabezpieczeñ. Zaczynamy od rutynowej identyfi kacji u¿ytkownika zabezpieczonej has³em, a u¿ytkownik mo¿e zaostrzyæ poziom 
kontroli, dodaj¹c czytnik kart niezale¿nego producenta. Id¹c dalej, oferujemy bezpieczny interfejs sieciowy eliminuj¹cy zagro¿enia 
zewnêtrzne, pakiety SSL i IPsec szyfruj¹ce dane i chroni¹ce komunikacjê poprzez sieæ oraz pe³n¹ obs³ugê standardu IEEE 802.1X, 
który kontroluje dostêp do sieci poprzez porty.
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Dostêp do instrukcji obs³ugi bezpośrednio 
z panelu urz¹dzenia wielofunkcyjnego

Zaawansowany interfejs dotykowy „fi nger-swipe” pomo¿e nawet niedoświadczonym u¿ytkownikom wykorzystaæ szeroki zakres 
funkcji oferowanych przez model MX-3610N. Nie tylko instrukcja obs³ugi w postaci cyfrowej dostêpna jest bezpośrednio z panelu 
sterowania, ale równie¿ skróciliśmy czas realizacji zadañ za pomoc¹ wa¿nych narzêdzi obs³ugi, takich jak:

£atwy dostêp do wsparcia, 
minimalizuj¹cy przestoje

Zarz¹dzanie urz¹dzeniem 
poprzez stronê WWW
Wszystkimi istotnymi ustawieniami 
mo¿na zarz¹dzaæ przez standardow¹ 
przegl¹darkê internetow¹ – w³¹cznie 
z regulacj¹ dostêpu u¿ytkownika, opcji 
bezpieczeñstwa i konfi guracj¹.

Zdalny manager urz¹dzeñ fi rmy Sharp
Zainstalowany na serwerze plików 
manager (SRDM) daje scentralizowan¹ 
kontrolê w czasie rzeczywistym nad 
Twoimi drukarkami i urz¹dzeniami 
wielofunkcyjnymi bez konieczności 
opuszczania stanowiska pracy. 
Zg³aszanie b³êdów, wsparcie techniczne, 
instalacja sterowników, aktualizacja 
fi rmware, konfi guracja drukarek: 
wszystko jest ³atwiejsze i wygodnie 
dostêpne.

Zdalna diagnostyka
Rozwi¹zuj problemy, zanim zaczn¹ 
wp³ywaæ na pracê, monitoruj¹c 
urz¹dzenia wielofunkcyjne poprzez 
przegl¹darkê internetow¹ i odbieraj¹c 
komunikaty alarmowe w postaci 
wiadomości e-mail w przypadku, 
gdy konieczne jest podjêcie czynności 
konserwacyjnych.

Program Printer Status Monitor
Pozwala na sprawdzenie stanu 
dzia³ania urz¹dzenia wielofunkcyjnego 
z komputera, wiêc przed rozpoczêciem 
zadania mo¿na sprawdziæ ilośæ toneru 
i papieru. Co wiêcej, po zakoñczeniu 
wydruku odpowiedni komunikat 
wyświetlany jest na pulpicie. To jest 
bardzo proste.

Okno statusu zadañ
Wgl¹d w okno stanu zadañ w panelu 
sterowania pozwala przejrzeæ wszystkie 
zadania i ich bie¿¹c¹ pozycjê w kolejce.

Interfejs dostêpu zdalnego
Pozwala wyświetliæ g³ówny panel 
sterowania urz¹dzenia wielofunkcyjnego 
na ekranie komputera*, umo¿liwiaj¹c 
sterowanie wszystkimi wa¿nymi 
funkcjami z komputera.

* Wymagane jest oprogramowanie VNC.
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Dane techniczne wyposa¿enia 
dodatkowego

Nie ma dwóch dok³adnie takich samych grup roboczych, a ka¿dy ma inne potrzeby. Wybierz ró¿ne z poni¿szych opcji, 
¿eby dopasowaæ urz¹dzenie wielofunkcyjne do Twojej fi rmy.

6. MX-FN17
Finiszer

8. MX-FN10
Finiszer siod³owy

9. MX-PNX5A/C/D
Modu³ dziurkacza

5. MX-TU12
Taca wyjścia

LUB

LUB

11. MX-TR13 
Taca wyjścia

12. MX-FX11
Modu³ faksu

4. MX-LC11
Podajnik papieru 

o du¿ej pojemności

2. MX-DE13
Podstawa z szufl adami 

o pojemności 2 x 500 kartek

Urz¹dzenie g³ówne 
Finiszer 

Podstawa z szufl adami o pojemności 3 x 500 kartek 
Taca wyjścia

1. MX-DE12
Podstawa z szufl ad¹ 

o pojemności 500 kartek

Urz¹dzenie g³ówne 
Wewn. taca wyjścia 

Podstawa z szufl ad¹ o pojemności 500 kartek

3. MX-DE14
Podstawa z szufl adami 

o pojemności 3 x 500 kartek

Urz¹dzenie g³ówne 
Podstawa z szufl adami 

o pojemności 3 x 500 kartek 
Finiszer siod³owy + modu³ prowadzenia papieru 

Taca wyjścia 
Podajnik papieru o du¿ej pojemności

10. MX-RB10
Modu³ prowadzenia 

papieru 

Przyk³adowe konfi guracje

+

LUB LUB

7. MX-PN11A/C/D
Modu³ dziurkacza



drukowanie l kopiowanie I skanowanie l
I faksowanie I przechowywanie

Urz¹dzenie g³ówne

Klawiatura MX-KB11

1. Podstawa z szufl ad¹ MX-DE12 o pojemności 500 kartek
Od A3 do A5R: 500 kartek (80 g/m2)

2. Podstawa MX-DE13 z szufl adami o pojemności 2 x 500 kartek
Od A3 do A5R, 500 kartek (80 g/m2) dla tacy dolnej i górnej

3. Podstawa MX-DE14 z szufl adami o pojemności 3 x 500 kartek
Od A3 do A5R, 500 kartek (80 g/m2) dla tacy dolnej i górnej

4. Podajnik papieru o du¿ej pojemności MX-LC11
Od A4 do B5: 3500 kartek (80 g/m2)

Obróbka koñcowa

5. Taca wyjścia MX-TU12

6. Finiszer MX-FN17
Od A3 do B5 (offset/zszywanie),  od A3W do A5R (bez offsetu) 
Taca offsetowa (górna): maks. pojemnośæ papieru 500 kartek*1 
Liczba zszywanych kartek: maks. 50 kartek, zszywanie w kilku miejscach*1 
Miejsca zszycia: 3 miejsca (z przodu, z ty³u albo 2 punkty zszycia)

7. Opcjonalny modu³ dziurkacza dla MX-FN17: 
MX-PN11A – modu³ dziurkacza (2 dziurki) 
MX-PN11C – modu³ dziurkacza (4 dziurki) 
MX-PN11D – modu³ dziurkacza (4 dziurki szeroko rozstawione)

8. Finiszer siod³owy MX-FN10 (1000 kartek)
Od A3 do B5 (offset/zszywanie), od A3W do A5R (bez offsetu)
Taca offsetowa (górna): maks. pojemnośæ papieru 1000 kartek*1

Liczba zszywanych kartek: maks. 50 kartek, zszywanie w kilku miejscach*1

Miejsca zszycia: 3 miejsca (z przodu, z ty³u albo 2 punkty zszycia)*1

Miejsca zszycia: 3 miejsca (z przodu, z ty³u albo 2 punkty zszycia)*1

Taca zszywania broszur (dolna): 10 zestawów (od 11 do 15 kartek), 
15 zestawów (od 6 do 10 kartek), 20 zestawów (od 1 do 5 kartek), 
maks. 15 kartek na zestaw.

9. Opcjonalny modu³ dziurkacza do fi niszera MX-FNX10
MX-PNX5A – modu³ dziurkacza (2 dziurki)
MX-PNX5C – modu³ dziurkacza (4 dziurki)
MX-PNX5D – modu³ dziurkacza (4 dziurki szeroko rozstawione)

10. Modu³ prowadzenia papieru MX-RB10
Wymagany, jeśli u¿ywany jest fi niszer MX-FN10

11. Taca wyjścia MX-TR13

Faks

12. Modu³ faksu MX-FX11
Modu³ faksu Super G3

Moduł faksu internetowego MX-FWX1

Komunikacja

Drukowanie

Modu³ PostScript 3 MX-PK11
Umo¿liwia drukowanie w PostScript 3

Modu³ druku XPS MX-PUX1
Wymagana jest dodatkowa pamiêæ

Zestaw czcionek kodów kreskowych MX-PF10

MX-AM10 – modu³ przegl¹dania stron WWW*2

Umo¿liwia przegl¹danie stron internetowych 
z panelu urz¹dzenia wielofunkcyjnego

Skanowanie

Modu³ stempluj¹cy AR-SU1
Oznacza zeskanowane dokumenty do sprawdzenia

Modu³ zwiêkszonej kompresji MX-EB11
Umo¿liwia tworzenie wysoko skompresowanych plików PDF

Licencje programu Sharpdesk

MX-USX1/X5/10/50/A0 
Licencje programu Sharpdesk (1/5/10/50/100 u¿ytkowników)

Platforma Sharp OSA®

Integrator aplikacji MX-AMX1
Modu³ komunikacji aplikacji MX-AMX2
Zewnêtrzny modu³ kont MX-AMX3

Licencje programu Network Scanner Tool 
na platformie Sharp OSA®

MX-UN01A/05A/10A/50A/1HA*2 
Licencje programu Network Scanner Tool 
(1/5/10/50/100 u¿ytkowników) wymagany jest modu³ MX-AMX2

Bezpieczeñstwo

Modu³ ochrony danych MX-FR30U*2

Wersja komercyjna
(wersja z certyfi katem Common Criteria bêdzie równie¿ dostêpna)

Modu³ kopii zapasowej MX-EB12
Dodatkowy twardy dysk umo¿liwia tworzenie kopii zapasowych plików 
przechowywanych na twardym dysku

*1 Format A4 lub mniejszy, 80 g/m2 
*2 Dostêpny w późniejszym terminie
Niektóre opcje mog¹ byæ niedostêpne w zale¿ności od regionu sprzeda¿y.



Dane techniczne
MX-3610N
Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były 
aktualne w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfi katu i może być ono umieszczane wyłącznie 
na produktach spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym 
w Stanach Zjednoczonych. Wytyczne ENERGY STAR obowiązują produkty tylko w Stanach Zjednoczonych, Europie, 
Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista są zarejestrowanymi 
znakami handlowymi fi rmy Microsoft Corporation. Nazwa SAP i wszystkie logo SAP są znakami handlowymi lub 
zarejestrowanymi znakami handlowymi fi rmy SAP AG w Niemczech i innych krajach. Nazwy wszystkich pozostałych 
przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi 
do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, styczeń 2011 Ref: MX-2610N/MX-3110N. Wszystkie znaki 
handlowe zaznaczono. E&OE.

1206 mm

680 mm

608 mm

Dane ogólne 
Prędkość urządzenia 

(stron/kopii na minutę)
A4 A3

W kolorze 36 17

W trybie cz.-b. 36 17

Format papieru Maks. A3 W*1, min. A5R

Gramatura papieru
Szufl ada: od 60 g/m2 do 209 g/m2

Podajnik boczny: od 55 g/m2 do 256 g/m2

Pojemność

Standardowa: 600 kartek 

(szufl ada na 500 kartek i 100-kartkowy uniwersalny podajnik boczny)

Maksymalna: 5600 kartek 

(cztery szufl ady na 500 kartek każda, 100-kartkowy uniwersalny 

podajnik boczny i podajnik papieru o dużej pojemności na 3500 kartek)

Czas nagrzewania*2 20 s

Pamięć Standardowa: kopiarki/drukarki (współdzielona) 3 GB

Opcjonalna: drukarki 1 GB

Twardy dysk o pojemności 160 GB*3

Źródło zasilania Napięcie znamionowe ±10%, 50/60 Hz

Pobór mocy (maks.) 1,84 kW (przy zasilaniu napięciem od 200 do 240 V)

Wymiary zewnętrzne 

(szer. x gł. x wys.)
608 x 680 x 834 mm

Ciężar 77 kg

Kopiarka
Format skanowanego oryginału Maks. A3

Czas pierwszej kopii*4
W kolorze

6,8 s

W trybie cz.-b.

5,2 s

Kopiowanie 

w trybie ciągłym
Maks. 999 kopii

Rozdzielczość (maks.)

Skanowanie (w kolorze): 600 x 600 dpi

Skanowanie (w trybie cz.-b.): 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi, 600 x 300 dpi

Drukowanie: 600 x 600 dpi, odpowiednik 9600*5 x 600 dpi

Gradacja Odpowiednik 256 odcieni

Zakres regulacji 

skali kopiowania
Od 25 do 400% (od 25 do 200% przez podajnik RSPF) ze skokiem 1%

Zaprogramowane 

skale kopiowania
10 skal (5R/5E)

Kolorowy skaner sieciowy

Metoda skanowania
Push scan (z panelu sterowania), Pull scan (z aplikacji obsługującej 

standard TWAIN) 

Rozdzielczość

Push scan: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi

Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; od 50 do 9600 dpi*5, 

własna

Formaty plików
XPS*6, PDF, szyfrowane pliki PDF, JPEG, TIFF, kompaktowy format PDF*7, 

PDF/A

Programy 

narzędziowe skanera
Program Network Scanner Tool, program Sharpdesk™

Odbiorcy zeskanowanych 

dokumentów

Skanowanie do e-mail, na pulpit, do serwera FTP, folderu sieciowego 

(SMB), pamięci USB, i-Fax Twain/WIA compliant application

Przechowywanie dokumentów
Pojemność przechowywania 

dokumentów

Folder główny i foldery własne: 71 GB, 20000 stron*8 lub 3000 plików

Folder tymczasowy: 10 GB, 10000 stron*8 lub 1000 plików

Przechowywanie zadań Kopie, wydruki, wydruki bezpośrednie, skany, wysłane faksy*9

Foldery 

do przechowywania
Folder tymczasowy, główny, własny (maks. 1000 folderów)

Przechowywanie poufnych 

danych
Ochrona hasłem

Drukarka sieciowa
Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi , 600 x 600 dpi, 9600 (równowartość)*5 x 600 dpi

Interfejs USB 2.0

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Obsługiwane systemy 

operacyjne*10

Standardowo: Windows® 2000/XP, Windows® Server 

2003/2008/2008R2,

Windows® Vista, Windows® 7

Opcjonalnie: Mac OS 9.0 – 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 

10.4.11,10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.5

Protokoły sieciowe*10 TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

Protokoły druku LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie załączników e-mail), 

HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania 

drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP

Emulacja PDL W standardzie: emulacja PCL 6

Opcjonalnie*11: emulacja PS3, XPS

Dostępny zestaw czcionek 80 czcionek do emulacji PCL, 136 czcionek do emulacji PS3*10

Faks czarno-biały (wymagany jest opcjonalny moduł MX-FX11)

Metody kompresji MH/MR/MMR/JBIG

Protokoły komunikacji Super G3/G3

Czas wysyłania Krótszy niż 2 s*12

Prędkość modemu Od 33 600 b/s do 2400 b/s z automatyczną redukcją prędkości

Rozdzielczość wysyłania Standardowa: 203,2 x 97,8 dpi, w trybie Ultra Fine: 406,4 x 391 dpi

Format zapisu Od A3 do A5

Pamięć 1 GB

Odcienie szarości Odpowiednik 256 odcieni

*1: Drukowanie na papierze formatu A3W wymaga opcjonalnego modu³u: MX-TR13, MX-FN17 lub MX-FN10.
*2: Przy zalecanym napiêciu zasilaj¹cym. Zale¿y od ustawieñ urz¹dzenia i warunków w otoczeniu.
*3: 1 GB = jeden miliard bajtów w odniesieniu do pojemności twardego dysku. Rzeczywista pojemnośæ sformatowanego 

dysku jest mniejsza.
*4: Najlepszy czas osi¹gniêty przy u¿yciu kartki formatu A4, podawanej d³u¿sz¹ krawêdzi¹ z pierwszej kasety papieru, 

kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urz¹dzenie znajduje siê w trybie gotowości, przy wy³¹czonych trybach Auto kolor 
i Automatyczny wybór koloru. Zale¿y od ustawieñ urz¹dzenia i warunków w otoczeniu.

*5: Rozdzielczości wy¿sze ni¿ 600 dpi s¹ interpolowane.
*6: Do przegl¹dania plików XPS na komputerze z systemem operacyjnym innym ni¿ Windows Vista niezbêdna jest aplikacja 

XPS Viewer.
*7: Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-EB11.
*8: Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej fi rmy Sharp (format A4 o pokryciu 6%, obraz czarno-bia³y). 

Folder tymczasowy korzysta z tej samej pamiêci co funkcja budowania prac. Podczas korzystania z obu funkcji 
równocześnie na dysku dostêpne jest 10 GB powierzchni dyskowej. W przypadku dokumentów kolorowych 
liczba przechowywanych stron jest mniejsza.

*9: Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-FX11.
*10: Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-PKX1 dla MAC OS, EtherTalk i PS3.
*11: PS3 w ymaga opcjonalnego modu³u MX-PK11. XPS wymaga opcjonalnych modu³ów MX-PUX1 i dodatkowej pamiêci.
*12: Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej fi rmy Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany d³u¿sz¹ 

krawêdzi¹) przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prêdkości¹ 33 600 b/s, z kompresj¹ JBIG.

Sharp Electronics (Europe) GMBH
Sp. z o. o. Oddział w Polsce
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