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Link do produktu: https://agapo.pl/sharp-ar-6020nv-radf-p-45148.html

Sharp AR-6020NVE kserokopiarka
monochromatyczna z RADF,
duplexem, tonerem
Cena brutto

3 813,00 zł

Cena netto

3 100,00 zł

Cena poprzednia

4 550,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

10 dni

Kod producenta

AR-6020NVE

Opis produktu

Kserokopiarka SHARP AR-6020NVE A3/A4 + podajnik RADF
RADF, drukowanie sieciowe, skaner kolorowy, duplex, toner startowy na 4 000 stron
gotowa do pracy
3 lata gwarancji bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?
zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

tel. 794 900 078

agnieszka@pc-net.pl

tel. 660 486 906
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biuro@pc-net.pl

tel. 793 900 878

Główne cechy:
Najprostsze urządzenie sieciowe ze skanowaniem kolorowym i drukiem monochromatycznym
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie A3
Prędkość: 20 str./min (w trybie cz.-b.)
Kaseta na 250 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy (kaseta dodatkowa - cena 500 zł netto)
Kolorowy skaner
Język opisu strony SPLC zapewniający szybsze przesyłanie danych i lepszą przepustowość
Sieciowa funkcja TWAIN dostępna w standardzie (skanowanie jednostanowiskowe na pulpit i do pamięci USB)
Aplikacja druku mobilnego Sharpdesk Mobile (Umożliwia wygodne korzystanie z urządzenia bezpośrednio z tabletów i smartphone'ów
wszystkim gościom w biurze i regularnym pracownikom. Można drukować i skanować przy pomocy urządzenia mobilnego bez
konieczności korzystania z połączenia przewodowego)
Kopiowanie dowodów osobistych
Sortowanie z obrotem, elektroniczne grupowanie i sortowanie
Standardowy druk dwustronny duplex
Standardowy druk sieciowy
Standardowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów RADF
Koszty eksploatacji (oryginały):
Koszt A4 - 2 grosze

Opis produktu:
Sharp AR-6020NV - to wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne drukujące i skanujące w formacie A3 (w standardzie). Spośród
konkurencji wyróżnia się dużą szybkością drukowania, solidną konstrukcją i niezawodnością w działaniu.
Sharp AR-6020NV doskonale sprawdzi się we wszelkich codziennych zadaniach biurowych dotyczących czarno-białego wydruku. Urządzenie
zapewnia dużą funkcjonalność i imponującą wydajność, która jest w zasięgu wszystkich małych grup roboczych.
Moduł sieciowy umożliwia wydajne drukowanie PCL poprzez protokół TCP/IP w rozdzielczości 600 x 600 dpi z prędkością 20 str./min.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►KLIKNIJ◄
Zachęcamy do zapoznania się z ofertami na inne urządzenia:
► Kserokopiarka kolorowa Ricoh Nashuatec MPC3004SP A3, RADF, duplex.
► Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub 226 A3, mono, RADF, duplex.
► Urządzenie Ricoh MPC2011SP A3 RADF, duplex.
► Kserokopiarka mono Ricoh MP2014AD, RADF automatyczny podajnik dokumentów, duplex.

Zestaw zawiera:
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Fabrycznie nowe urządzenie Sharp AR-6020NV

Podajnik RADF AR-RP11V

Toner startowy

* zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego produktu

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.
Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►KLIKNIJ◄

Zdjęcia poglądowe - mogą się różnić od oferowanego produktu
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Urządzenie monochromatyczne A3/A4 Sharp
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AR-6020NV, skaner kolorowy, toner startowy na 4
000 str.

Urządzenie monochromatyczne A3/A4 Sharp
AR-6020NV, skaner kolorowy, toner startowy na 4
000 str.

Urządzenie monochromatyczne A3/A4 Sharp
AR-6020NV, skaner kolorowy, toner startowy na 4
000 str.

Urządzenie monochromatyczne A3/A4 Sharp
AR-6020NV, skaner kolorowy, toner startowy na 4
000 str.
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Dane techniczne

Ogólne parametry
Szybkość urządzenia,
tryb cz-b. w str./min (A4)

20

Szybkość urządzenia, tryb cz-b. w
str./min (A4)

11

Format papieru: min. - maks.

A6 - A3

Gramatura papieru

55 - 200 g/m²

wygenerowano w programie shopGold

Pojemność: maks
(arkuszy)

1,850 (standardowa: 350).

Czas nagrzewania (w sekundach)

25

Pamięć ogólna / drukarki min./maks.
(MB)

64 - 192

Twardy dysk

-

Dupleks

-/

W standardzie w modelu AR-6020D/6020N

Wymagania dotyczące źródła zasilania sieciowe napięcia

220 - 240V, 50/60Hz

Pobór mocy (kW)

1,2

Wymiary (mm)

599 x 612 x 511

Waga (kg)

28,2

Kopiarka
Format oryginału (maks.)

A3

Czas pierwszej kopii cz. -

6,4

b. (sek.).
Sorter elektroniczny
(standard).

Tak

Kopiowanie ciągłe (maks, kopii).

999

Rozdzielczość

600 x 600

skanowania w trybie cz. b. (dpi)
Rozdzielczość

600 x 600

Gradacja (liczba odcieni)
- tryb czarno-biały

256

Zakres regulacji skali (%)

25-400

Zaprogramowane skale
kopiowania

10

Drukarka
Rozdzielczość druku

600 x 600 dpi

Drukarka sieciowa
(std./opcja)

Opcja / w standardzie w modelu AR-6020N /

Interfejs
standardowy/opcjonalny

Standard: USB / Opcja:10 Base-T/100 Base-T

Opcja systemu operacyjnego - standard

Windows 2000/XP/Vista/7 Opcjonalnie: Windows: Server 2003/2008/2008R2
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Protokoły sieciowe

TCP/IP

Emulacja PDL std./opcja

Std. SPCL Opt: PCL 6

Skaner
Skaner sieciowy
(std./opcja)

W standardzie.

Skanowanie w trybach
"pull scan" i "push scan"

Tak

Rozdzielczość w trybie
"push scan" (dpi)

50 - 9600

Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600

Formaty plików

JPG, BMP, TIFF, PDF

Narzędzia skanera

Button Manager, Sharpdesk

Skanowanie na pulpit

Tak

Skanowanie do FTP, Email do folderu
sieciowego

-

Skanowanie do pamięci USB

Tak

Podajnik RADF
Pojemność podajnika
oryginałów (kartek)

100 arkuszy

Gwarancja
Gwarancja

3 lata

Eksploatacja

Koszty eksploatacji ( oryginały ):

Toner MX-237GT, wydajność 20 000 stron
- 220 zł netto
Bęben MX-312GR, wydajność 75 000 stron
– 100 zł netto
Developer MX-312GV, wydajność na 75
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000 stron – 80 zł netto
Koszt A4: około 2 groszy
Opcje

Opcje:

PN

nazwa

MXV
Pokrywa oryginałów
R12
ARRP
Automatyczny dwustronny podajnik
11N
oryginałów RADF na 100 arkuszy
MXCS
Dodatkowa kaseta na papier (500
12N arkuszy) (instalowana tylko jako 2 lub 4
kaseta)
Podstawa wysoka / niska polska
ARDS
19
ARPB
10
MXP5
10
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