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Link do produktu: https://agapo.pl/sharp-mx-2651-p-45565.html

Sharp MX-2651 - kolorowe
urządzenie wielofunkcyjne - RADF,
duplex, stolik z kasetą, tonery
Cena brutto

12 177,00 zł

Cena netto

9 900,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

MX-2651

Kod producenta

MX-2651

Producent

Sharp

Opis produktu

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-2651
duplex, RSPF, kaseta na 650 arkuszy, stolik z kasetą na 550 arkuszy MXDE25, taca odbioru MX-TU16, tonery
pełnowartościowe CMYK

Masz pytania? Zadzwoń
handlowiec@pc-net.pl

tel. 794 900 078

agnieszka@pc-net.pl

tel. 660 486 906

biuro@pc-net.pl

tel. 793 900 878
Główne cechy:

Prędkość drukowania/kopiowania w trybie kolorowym i cz.b. A4 do 26 stron/min
Prędkość drukowania/kopiowania w trybie kolorowym i cz.b. A3 do 15 stron/min
Prędkość skanowania do 80 stron/min
Rozdzielczość drukowania 600x600 dpi, 9600x600 dpi
Rozmiar papieru A5- SRA3
Kopiowanie/drukowanie dwustronne dupleks w standardzie
Kasety na papier - standardowo 650 arkuszy, opcjonalnie można rozbudować do maksymalnej pojemności 6300 arkuszy; podajnik na
100 arkuszy
Gramatura 60-300 g/m2
Pamięć 5 GB, dysk twardy 500 GB
Kontroler druku w standardzie emulacja PCL6
Interfejsy (standard/opcjonalnie) USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kolorowy ekran dotykowy 10,1" z regulacja pochylenia obsługiwany za pomocą intuicyjnych gestów
Możliwość rozbudowania o faks Super G3/G3 - opcja
Developery przewidziane na całą żywotność urządzenia
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Funkcja korekcji przekrzywienia podczas skanowania - urządzenie wykrywa wszelkie przekrzywienia i poprawia skan

Developery przewidziane na całą żywotność urządzenia na 1 200 000 stron

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (bez papieru):

czarnej ok. 1 grosza
kolorowej ok. 8 groszy
Opis produktu:
Model MX-2651 to dobrze wyposażone w standardzie kolorowe urządzenie A3 z możliwością rozbudowy o opcje dodatkowe, optymalizujące
kserokopiarkę do potrzeb użytkownika. Sprawdzi się w każdej organizacji, w której pierwsze skrzypce grają wysoka wydajność, jakość i
wielofunkcyjność.
Obsługa dodatkowej sieci LAN (opcja) umożliwia jednoczesne korzystanie z 2 sieci, a funkcja druku podążającego pozwala wysyłać i
przechowywać dokumenty w urządzeniu głównym, które działa jako serwer, umożliwiając bezpieczny wydruk żądanych dokumentów na jednym
z pięciu podłączonych do sieci urządzeń. Opcjonalne funkcje usprawniające zarządzanie wydrukiem obejmują zaawansowane logowanie do
usług w chmurze – Single Sign-On, komunikację z urządzeniami mobilnymi przez Wi-Fi oraz bezpośredni wydruk plików pakietu MS Office z
pamięci USB.
Kolorowy 10,1-calowy panel dotykowy LCD umożliwia łatwą personalizację okna głównego poprzez przeciąganie i upuszczanie często używanych
ikon, a wskaźniki komunikacji pokazują stan urządzenia wielofunkcyjnego. Codzienne czynności są proste i intuicyjne. Wystarczy dotknąć,
stuknąć, rozciągnąć lub przesunąć obiekty na ekranie, żeby uzyskać natychmiastowy dostęp do funkcji i ustawień, które obejmują nawet
możliwość zaawansowanego podglądu przetwarzanych dokumentów.
Prędkość drukowania i kopiowania do 26 str./min w kolorze i trybie cz.-b., wbudowany 100-kartkowy dwustronny jednoprzebiegowy podajnik
dokumentów RSPF, prędkość skanowania do 80 obrazów na minutę – wszystko to pomaga zwiększyć efektywność i wydajność; rozdzielczość
drukowania 9600 x 600 dpi, nasza automatyczna kontrola procesu i system odświeżania dewelopera zapewniają niezmiennie wysoką jakość
obrazu. Maksymalna pojemność papieru to 6300 kartek, a obsługa szerokiej gamy materiałów (do SRA3 i 300 g/m²) umożliwia sprostanie
różnym wymaganiom w odniesieniu do przetwarzania dokumentów. Szeroki wybór funkcji wykańczania, jak zszywanie broszur, ręczne i
bezzszywkowe zszywanie, zapewnia dodatkową wszechstronność. Szeroka niezawodnych funkcji ochrony danych zapewnia bezpieczeństwo
danych i sieci, w tym kontrole dostępu, szyfrowanie danych i S/MIME, a także samonaprawiający się system firmware, zatwierdzony certyfikat
SSL i biała listę wykonywania programów.
Urządzenia MX-2651 wykorzystują najnowszą energooszczędną technologię firmy Sharp. Krótki czas nagrzewania, niskie chwilowe i całkowite
zużycie energii pozwalają obniżyć koszty i przyczynić się do ochrony środowiska. Dodatkowo pojemnik z tonerem wysuwa się automatycznie
tylko wtedy, gdy toner zostanie w pełni wykorzystany, eliminując marnotrawienie materiałów.

Zestaw zawiera:
nowe urządzenie Sharp MX-2651
tonery pełnowartościowe
dupleks
RSPF
tacę MX-TU16
stolik z kasetą na 550 arkuszy MX-DE25N
WAŻNE!
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

Dane techniczne
OGÓLNE
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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. (MB):
Twardy dysk:
Pojemność twardego dysku (GB):
Dupleks:
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie
lokalne (Hz);
Pobór mocy (kW):
Wymiary (mm):
Waga (kg):

26
26
15
15
A5 - SRA3
60 - 300
650
6300
20
5000
STD
500
STD
200 - 240 V, 50/60 Hz
1.84
608 x 650 x 834
79

KOPIARKA
Format oryginału (maks.):
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.):
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.):
Sorter elektroniczny (standard):
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii):
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi);
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi):
Rozdzielczość druku (dpi):
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy:
Zakres regulacji skali (%):
Zaprogramowane skale kopiowania:

A3
6.7
4.7
TAK
9,999
600 x 600, 600 x 400,600 x 300
600 x 600
600 x 600,9600 x 600
256
25 - 400
10

PODAJNIK DOKUMENTÓW
Pojemność podajnika oryginałów (kartek):

100

SKANER
Skaner sieciowy (std./opcja):
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan":
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi):
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi):
Formaty plików:

Narzędzia skanera:
Skanowanie na pulpit:
Skanowanie do FTP, Email:
Skanowanie do folderu sieciowego:
Skanowanie do pamięci USB:

STD
TAK
100,150, 200,300, 400,600
75,100, 150,200, 300,400, 600,50
to 9600
TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowane pliki PDF, kompaktowe pliki
PDF, JPEG,
XPS
Sharpdesk
TAK
TAK
TAK
TAK

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja):
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery
główny i własny
(liczba stron):
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder
tymczasowy (liczba
stron):
Programowane zadania:
Foldery do przechowywania dokumentów:
Przechowywanie faksów poufnych:

STD
20000

10000

Kopiowanie, drukowanie, skanowanie,
wysyłanie faksów
Folder tymczasowy, folder
główny, foldery własne (maks. 1000)
TAK

DRUKARKA
Rozdzielczość (dpi):
Drukarka sieciowa (std./opcja):
Interfejs standardowy/opcjonalny:
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo:
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600 x 600,9600 x 600
W standardzie
USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows
Vista,

Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie:
Protokoły sieciowe:
Protokoły druku:

Dostępne czcionki:

Windows 7,8.1,10
Mac OS X
10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13
TCP/IP (IPv4 i IPv6)
LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili ),
HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP
PDL std./opcja: W standardzie emulacja PCL 6; opcjonalnie
Adobe®
PostScript® 3™
80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

FAKS
Faks (std./opcja):
System kompresji:
Protokół komunikacyjny:
Czas transmisji (w sekundach):
Szybkość modemu (b/s):
Rozdzielczość transmisji:
Format dokumentu (min.):
Format dokumentu (maks.):
Pamięć (MB):
Poziomy szarości:
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie:
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców):

Opcja
MH/MR/MMR/JBIG
Super G3/G3
2
33600 - 2400
STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
A5
A3
1024
256
2000
500

OPCJE WYKAŃCZANIA
Maksymalna wydajność wyjściowa:
Maks. liczba zszyw. Arkuszy:
Zszywanie broszur:
Przesunięcie offsetowe:
Dziurkacz:

500 - 3000
65
OPT
STD
OPT

Materiały eksploatacyjne
Materiały eksploatacyjne do Sharp MX-2651/MX-3051/MX-3061
PN
MX61GTBA
MX61GTCA
MX61GTMA
MX61GTYA
MX61GTBB
MX61GTCB
MX61GTMB
MX61GTYB
MX60GRSA

Nazwa
Toner black
Toner cyan
Toner magenta
Toner yellow
Toner black
Toner cyan
Toner magenta
Toner yellow
Bęben

MX60GVBA
MX60GVSA
MX601FB
MX601LH

Developer czarny
Developer kolor 3 pack CMY
Zestaw taśmy wygrzewacza
Zespół dolnej rolki
wygrzewacza
Pierwsza taśma transferowa
Listwa czyszcząca transfer
Zestaw PTC
Rolki drugiej taśmy
transferowej
Filtr
Pojemnik na zużyty toner
Zespół elektrody

MX601B1
MX601TL
MX608CU
MX607U2
MX607FL
MX601HB
MX407MK
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Wydajność
40 000 stron
24 000 stron
24 000 stron
24 000 stron
20 000 stron
12 000 stron
12 000 stron
12 000 stron
mono/kolor: 180 tys./150 tys.
/200 tys./150 tys. / 200
tys./150 tys.
1 200 000 stron
1 200 000 stron
250 000 stron
250 000 stron

Cena netto
250,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
155,00 zł
280,00 zł
280,00 zł
280,00 zł
250,00 zł

250
250
250
250

300,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
100,00 zł

000
000
000
000

stron
stron
stron
stron

200 000 stron
50 000 stron
mono/kolor: 180 tys./150 tys.
/200 tys./150 tys. / 200

150,00 zł
1 800,00 zł
570,00 zł
110,00 zł

90,00 zł
120,00 zł
150,00 zł

tys./150 tys.

Koszt wydruku strony czarnej (bez papieru) A4 netto – mniej niż 1 grosz
Koszt wydruku strony kolorowej (bez papieru) A4 netto – mniej niż 8 groszy

Opcje i części
Opcje i części do kserokopiarki Sharp MX-2651
Symbol
MX-DE25 N
MX-DE26 N
MX-DE27 N
MX-DE28 N
Górna kaseta
Dolna kaseta
(lewa)
MX-DE29 N
MX-LC17 N
MX-UT10
MX-LT10
MX-TR19 N
MX-FN27 N

Nazwa/opis
Podstawa z kasetą 1x550 arkuszy SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)
Podstawa z kasetami 2x550 arkuszy SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)
Podstawa z kasetami 3x550 arkuszy SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)
Podstawa z kasetami 1x550 i 2100 arkuszy
SRA3 do A5R, 1x550 arkuszy (300 g/m2)
A4, 1x1200 arkuszy (60-105 g/m2); Dolna kaseta (prawa): A4 - B5, 1x900 arkuszy (60-105
g/m2)
Kaseta o pojemności 1x550 arkuszy, SRA3 do A5R (60 - 300 g/m2)
Podajnik papieru o dużej pojemności (A4) 1x3000 arkuszy, A4 - B5 (60 - 220 g/m2)
Półka
Podajnik banerów. Zalecany w przypadku druku banerowego.
Taca wyjścia
Finiszer wewnętrzny. A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3 - A5R (bez
sortowania z przesunięciem). Taca separująca (górna): maks. pojemność 1x500 arkuszy.
Zszywanie: maks. 50 arkuszy zszywanych w różnych miejscach. Miejsca zszycia: 3 miejsca (z
przodu, z tyłu albo 2 punkty zszycia). Zszywanie ręczne: jednopunktowe z tyłu (równoległe),
45 arkuszy (64 g/m2), 40 arkuszy (80 g/m2). Zszywanie bezzszywkowe: maks. 5 arkuszy (64
g/m2), 4 arkusze (65-81.4 g/m2),3 arkusze (81.5-105 g/m2). Miejsce zszycia
bezzszywkowego: jednopunktowe z tyłu (ukośnie), A3-B5

MX-PN14C
MX-PN14D
MX-RB25 N

Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN27 N - 2/4 otwory
Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN27 N - 4 otwory
Moduł prowadzenia papieru. Wymagany do finiszerów MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 i MXFN31
Separator prac. Wymaga głównej tacy wyjścia MX-TU16
Główna taca wyjścia
Finiszer 1k. A3W-A5R (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3-A5R (bez sortowania z
przesunięciem). Taca separująca (górna): maks. pojemność 1000 arkuszy. Zszywanie: maks.
50 arkuszy zszywanych w różnych miejscach. Miejsce zszycia: jednopunktowe z przodu
(równoległe), jednopunktowe z tyłu(równoległe), 2 punkty zszycia.
Finiszer broszurujący 1k. A3W-A5R (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3-A5R (bez
sortowania z przesunięciem). Taca separująca (górna): maks. pojemność 1000 arkuszy.
Zszywanie: maks. 50 arkuszy zszywanych w różnych miejscach. Miejsce zszycia:
jednopunktowe z przodu (równoległe), jednopunktowe z tyłu (równoległe), 2 punkty zszycia.
Taca odbiorcza broszur (dolna): 7 broszur (11-15 arkuszy), 10 broszur (6-10 arkuszy), 20
broszur (1-5 arkuszy). Maks. 15 arkuszy w broszurze.
Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN28 i MX-FN29 - 2/4 otwory
Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN28 i MX-FN29 - 4 otwory
Finiszer 3k. A3-B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3 - A5R (bez sortowania z
przesunięciem). Taca separująca (górna): maks. pojemność 3000 arkuszy. Zszywanie: maks.
65 arkuszy zszywanych w różnych miejscach. Miejsce zszycia: jednopunktowe z przodu
(ukośnie), jednopunktowe z tyłu (ukośnie), 2 punkty zszycia*1. Zszywanie ręczne:
jednopunktowe z tyłu (równoległe), 45 arkuszy (64 g/m2), 40 arkuszy (80 g/m2). Zszywanie
bezzszywkowe: maks. 5 arkuszy (64 g/m2), 4 arkusze (65 – 81.4 g/m2), 3 arkusze (81,5 - 105
g/m2). Miejsce zszycia bezzszywkowego: jednopunktowe z tyłu (ukośnie), A3 - B5.
Finiszer broszurujący 3k. A3-B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3-A5R (bez
sortowania z przesunięciem). Taca separująca (górna): maks. pojemność 3000 arkuszy.
Zszywanie: maks. 65 arkuszy zszywanych w różnych miejscach. Miejsce zszycia:
jednopunktowe z przodu (ukośnie), jednopunktowe z tyłu (ukośnie), 2 punkty zszycia*1.
Zszywanie ręczne: jednopunktowe z tyłu (równoległe), 45 arkuszy (64 g/m2), 40 arkuszy (80
g/m2). Zszywanie bezzszywkowe: maks. 5 arkuszy (64 g/m2), 4 arkusze (65 – 81.4 g/m2), 3
arkusze (81,5 - 105 g/m2). Miejsce zszycia bezzszywkowego: jednopunktowe z tyłu (ukośnie),
A3 - B5. Taca odbiorcza broszur (dolna): 10 broszur (11-20 arkuszy), 15 broszur (6-10
arkuszy), 25 broszur (1-5 arkuszy). Maks. 20 arkuszy w broszurze.
Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN30 i MX-FN31 - 2/4 otwory

MX-TR20
MX-TU16
MX-FN28

MX-FN29

MX-PN15C
MX-PN15D
MX-FN30

MX-FN31

MX-PN16C

wygenerowano w programie shopGold

MX-PN16D
MX-PK13
MX-PU10
MX-PF10
MX-FX15
MX-FWX1
MX-EB18
MX-EB19
MX-EB20
AR-SU1
MX-USX1/X5
MX-US10/50/A0
MX-AMX1
MX-AMX2
MX-AMX3
MX-FR62U

Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN30 i MX-FN31 - 4 otwory
Moduł PS3. Umożliwia drukowanie w języku PostScript
Moduł druku bezpośredniego
Zestaw czcionek kodów kreskowych. Umożliwia drukowanie kodów kreskowych
Moduł faksu
Moduł faksu internetowego
Modem bezprzewodowej sieci LAN. Pozwala na połączenie z siecią bezprzewodową
Moduł zwiększonej kompresji. Umożliwia tworzenie wysoko skompresowanych plików PDF.
Moduł OCR
Stempel. Oznacza zeskanowane dokumenty do sprawdzenia.
Moduł 1/5 licencji Sharpdesk
Moduł 10/50/100 licencji Sharpdesk
Moduł integracji aplikacji
Moduł komunikacji aplikacji
Moduł kont zewnętrznych
Moduł ochrony danych
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