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Chytřejší práce pro 
pracoviště budoucnosti.
Flexibilita je na dnešním hybridním pracovišti klíčová. 
Tyto multifunkční tiskárny nové generace vám poskytnou 
inteligentní technologie, které vám umožní konektivitu 
a produktivitu - bez zbytečné námahy.
V posledních letech došlo k výraznému posunu ve způsobu fungování podniků. Práce již není vázána na kancelář 
a mnoho zaměstnanců nyní může využívat bohatých výhod hybridního způsobu práce odkudkoli. Způsoby připojení 
a sdílení informací se staly mnohem flexibilnějšími, díky čemuž se bezpečnost dostala do popředí a došlo také 
k výraznému přínosu pro životní prostředí.

Nejnovější generace multifunkčních tiskáren Sharp formátu A3 
pro pracoviště budoucnosti pomůže vaší firmě využít příležitostí, 
které hybridní svět nabízí. Bezproblémové připojení umožňuje 
vzdáleným pracovníkům snadný přístup k podnikovým tiskovým 
zdrojům – z libovolného místa a libovolného zařízení. Nové, 
inovativní funkce pomáhají zajistit soulad s předpisy o ochraně 
dat a neustále aktualizované bezpečnostní funkce zbavují týmy 
IT zátěže spojené s ochranou těchto zařízení. Vylepšili jsme 
také ekologické parametry těchto multifunkčních tiskáren, což 
usnadňuje plnění závazků v oblasti ochrany životního prostředí.

Navržené pro budoucnost, připravené na dnešek
Naše multifunkční tiskárny A3 pro budoucí pracoviště 
mají nejen stylový a moderní vzhled, ale kladou důraz i na 
potřeby uživatelů. Díky svým špičkovým specifikacím jsou 
doslova napěchovány řadou funkcí a vlastností, které zvyšují 
produktivitu na hybridním pracovišti. Jsou také vysoce odolné 
a umožňují vzdálený monitoring a správu (RMM) bez omezení 
z pohledu umístění. A abyste měli naprostý klid, jsou navrženy 
tak, aby byly připraveny na budoucnost. Portál aplikací 
Sharp poskytuje aktualizace softwaru a aplikace pro připojení 
k cloudu, které zajišťují, že vaše multifunkční tiskárny budou 
vždy aktuální. 



03

Jednoduše produktivnější tiskové řešení
Řada multifunkčních tiskáren Sharp s podporou cloudu se 
dokonale integruje s infrastrukturou vaší společnosti a poskytuje 
vašim zaměstnancům bezpečný přístup ke kancelářským 
tiskovým funkcím, který odpovídá požadavkům předpisů - ať už 
pracují kdekoli.

Fungují jako bezpečný informační uzel pro malé a střední 
podniky (SMB) nebo středně veliké pracovní skupiny ve velkých 
organizacích. Jejich pokročilá řada inteligentních funkcí 
a výkonných nástrojů pro zvýšení produktivity umožňuje snadné 
vytváření, přístup a sdílení informací. Ať už tedy děláte cokoli, 
počínaje přípravou materiálů na jednání, tiskem reportů, 
skenováním dokumentů, konče bezpečným sdílením klíčových 
informací, lze vše provést mimořádně rychle a snadno, a to 
dokonce i když jste na cestách 

Tyto multifunkční tiskárny také nabízejí výjimečně intuitivní, 
snadné ovládání. Sklopný, dotykový LCD ovládací panel 
o úhlopříčce 10,1 palce s jednotným uživatelským rozhraním 
ve snadném režimu umožňuje pohodlný přístup k nejčastěji 
používaným funkcím. Případně si jej můžete přizpůsobit 
přetažením požadovaných ikon z nabídky.

 Navíc přináší mimořádnou míru flexibility pro přizpůsobení 
funkcí tak, aby vyhovovaly vašemu způsobu práce i rozpočtu. 
Umožňují vám efektivněji řídit náklady díky dokonalému 
přehledu o využití tisku a udržet si tak kontrolu nad rozpočtem.

* U základních podnikových modelů zařízení činí úhlopříčka 7 palců. U základních, černobílých podnikových modelů není panel sklopný.



Zachovává vaše bezpečí.
Informace jsou tím nejcennějším, čím firmy disponují. 
Proto je nejpřísnější úroveň ochrany standardem.

Naše multifunkční tiskárny formátu A3 podporují nejnovější 
požadavky na zabezpečení sítě a zvyšují laťku díky řadě 
špičkových bezpečnostních funkcí, které jsou navrženy tak, aby 
chránily každé zařízení - i data, která zpracovává.

Jednoduše bezpečnější
Multifunkční tiskárny budoucnosti jsou vybaveny zabezpečením 
na bázi systému BIOS, které v případě zjištění chyb okamžitě 
zabrání spuštění zařízení. Z cloudu jsou také automaticky 
poskytovány aktualizace zabezpečení, takže je kybernetická 
ochrana stále aktuální.

Kromě toho jsou naše multifunkční tiskárny integrovány do 
širších bezpečnostních strategií prostřednictvím systému pro 
správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM), umožňují 
vzdálenou kontrolu zásad pro správu hesel a zahrnují podporu 
antimalwaru pomocí produktu BitDefender.*1*2 – díky tomu je 
pro týmy IT mnohem snazší zajistit bezpečnost dat, zařízení 
a sítí.

Proaktivní kontrola přístupu
Na ochranu před jakýmkoli neoprávněným použitím, zahrnují 
naše nejnovější multifunkční tiskárny předinstalované kořenové 
certifikáty. Také automaticky monitorují pokusy o přístup 
a umožňují jej výhradně aplikacím a operačnímu firmware, 
jež jsou na schváleném seznamu důvěryhodných aplikací.  
Jakékoli jiné externí aplikace jsou okamžitě zablokovány, 
zaprotokolovány a ohlášeny. Detekce narušení zajišťuje další 
úroveň ochrany a zabezpečuje vaše zařízení*2 před jakýmikoli 
podezřelými pokusy o přístup ze sítě.

Proactive:
program execution 

control using whitelist

Locked:
all users must
authenticate

Always on 
guard:
trusted & 

self-healing
firmware

Compliant:
security policy enforcement

Uncompromising:
runtime CA certificate verification

 Encrypted:
AES encryption 

of all storage

Protected:
anti-malware monitoring 

Confidential:
serverless secure 

print release

Auditor:
full audit trail logging

*1 Volitelně. *2 Není k dispozici u všech zařízení. Podrobnosti jsou uvedeny v technické specifikaci konkrétních modelů. 

Kontrola: 
tvorba kompletního 

prověřovacího záznamu

Nekompromisní: 
ověřování CA certifikátem

Proaktivní: 
zabezpečení pomocí seznamu 

důvěryhodných aplikací

Šifrování: 
AES šifrování všech úložišť

Důvěrnost: 
zabezpečené Uvolnění tisku 

bez použití serveru

Vždy na pozoru: 
zabezpečený 

firmware 
s automatickou 

obnovou

Zamykání: 
všichni uživatelé se 
musí autentizovat

Dodržování požadavků: 
vyžaduje dodržování zásad 

bezpečnosti

Ochrana: 
zabezpečené Uvolnění tisku 

bez použití serveru
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Zachovává vaše bezpečí.

Vždy ve střehu
V případě selhání aktualizace nebo zlovolného útoku může dojít 
k poškození systému, jenž se nachází v srdci MFP. Tyto MFP nové 
generace jsou tedy vybaveny inovativní funkcí automatického 
léčení. Tato funkce zálohuje hlavní kopii provozních nastavení 
MFP, již lze použít pro bezpečnou obnovu zařízení v případě 
jakéhokoli problému. To zabraňuje narušení chodu vašeho 
podniku a zajišťuje robustní ochranu jeho cenných informací 
a duševního vlastnictví.

Okamžité ověření
Informace sdílené s jinou MFP nebo aplikací či e-mailovým 
systémem mohou být napadeny nebo narušeny. Tyto MFP Sharp 
poskytují stejně vysokou úroveň zabezpečení, jež je používána 
vládními organizacemi.  Jejich ověření SSL certifikátem 
automaticky kontroluje, zdali je veškerá komunikace serverů 
třetích stran s vaší MFP bezpečná a zabraňuje veškerým 
pokusům o neoprávněný nebo škodlivý přístup k vašim 
informacím.

Ochrana na vojenské úrovni
Díky ověření na bázi profilu Protection Profile for Hardcopy 
Devices (HCD-PP v1.0), poskytují tyto MFP nejvyspělejší 
úroveň ochrany vyžadovanou podniky i vládními a vojenskými 
organizacemi. Můžete tak s důvěrou zpracovávat ty nejcitlivější 
údaje a vědět, že vaše MFP je neuvěřitelně bezpečná.

Bezpečnější e-mailová komunikace
Veškeré dokumenty přenášené přímo z MFP jsou šifrovány 
pomocí standardu S/MIME. Ten zajišťuje, že je nelze v průběhu 
přenosu napadnout a jejich autenticita je dále ověřena pomocí 
elektronického podpisu.

Soulad s právními předpisy
Naše multifunkční tiskárny umožňují efektivnější kontrolu nad 
přístupem zaměstnanců a používáním zařízení a pomáhají 
vám zajistit soulad s nejnovějšími předpisy o správě dat, jako je 
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Nepřetržitá produktivita
Multifunkční tiskárny pro pracoviště budoucnosti jsou vysoce 
odolné, v případě selhání s kompletním přepojením na záložní 
server, a jsou připraveny na budoucnost díky vzdáleným 
aktualizacím firmwaru, které zajišťují kompatibilitu veškerého 
softwaru s nejnovějšími verzemi.

Uživatelé se mohou prokázat pomocí identifikační karty.  
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Bezproblémová konektivita
Schopnost pracovat flexibilně, a doslova kdykoli 
a kdekoli, je klíčem pro maximální využití každého 
pracovního dne.
V případě multifunkčních tiskáren Sharp nemusíte 
ztrácet čas seznamováním se složitými technologiemi. 
Jejich inteligentní konektivita znamená, že můžete rychle 
a bezpečně vytvářet, zaznamenávat a sdílet informace, ať 
už pracujete odkudkoli.

Jednoduchý způsob přihlašování
Naše multifunkční tiskárny pro pracoviště budoucnosti 
jsou prvními, které jsou vybaveny nativním konektorem 
Microsoft® Teams*1. Ten umožňuje lepší spolupráci 
a efektivitu workflow, protože vaši zaměstnanci mohou 
snadno tisknout a skenovat dokumenty do svých 
kanálů a složek Teams. Funkce jednotného přihlašování 
(SSO) také poskytuje inteligentnější způsob přístupu 
k veřejným cloudovým službám - bez dalšího softwaru 
nebo nutnosti pamatovat si další uživatelská jména 
a hesla. To znamená, že můžete bezpečně přistupovat, 
sdílet, skenovat, tisknout a ukládat informace v 
cloudu*1 pomocí služeb Microsoft® Teams, Google 
Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box 
a Dropbox pomocí jediného přihlášení z ovládacího 
panelu. K dispozici je také integrovaný Gmail konektor 
pro skenování do e-mailu a Exchange Online (MS 365 
email).

Vyrobeny pro mobilitu
Pomocí našich multifunkčních tiskáren můžete snadno 
přizpůsobit vaše tiskové možnosti novým požadavkům hybridní 
práce.

Aplikace SynappxTM Go umožňuje bezkontaktní a vzdálený 
tisk z chytrých telefonů a mobilních zařízení. Můžete ji použít 
k rychlému vyhledávání souborů v oblíbených cloudových 
úložištích a poté jednoduše přiložit zařízení na značku NFC 
multifunkční tiskárny a soubory sdílet nebo vytisknout*1. 
Dokumenty můžete také skenovat do často používaných 
umístění, na vaši e-mailovou adresu, skupině osob nebo do 
vybraných služeb cloudového úložiště.

Poskytuje rychlý, bezpečný a bezproblémový způsob tisku, 
protože není nutné učit se používat různé multifunkční tiskárny 
nebo se řídit složitými přihlašovacími postupy, a nabízí skutečné 
výhody v oblasti produktivity pro ty, kteří jsou zvyklí dělat vše na 
svém telefonu.

Pro ještě vyšší flexibilitu lze bez nutnosti nastavovat bezdrátovou 
LAN bezdrátově tisknout*1 z jakéhokoli laptopu, tabletu 
nebo telefonu s Wi-Fi připojením. To vám umožňuje používat 
mnohem širší řadu zařízení a činit tak v daleko větším okruhu 
podnikového prostředí.

K multifunkční tiskárně se můžete během několika sekund 
přihlásit jednoduchým přidržením vašeho mobilního zařízení 
u NFC čtečky karet*1*2 nebo naskenováním QR kódu*3 tiskárny. 
V každém případě se již tyto inteligentní multifunkční tiskárny 
postarají o vše potřebné. Následně můžete přes bezdrátovou síť 
tisknout a skenovat z/do mobilů či tabletů pomocí Sharpdesk 
Mobile, Apple AirPrint® nebo jakéhokoli zařízení Android 
s pluginem Sharp Print Service.

*1 Není k dispozici u všech zařízení, podrobnosti jsou uvedeny v technické specifikaci konkrétních modelů. *2 Pouze pro zařízení se systémem Android.  *3 Pro zařízení se systémem iOS a Android.
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 Rychlý tisk  
Rychlost tisku od 25 do 60 stran za minutu (str./min.), rozměr 
papíru až SRA3 a gramáž až 300 g/m2.

S volitelným tiskovým serverem EFI™ Fiery®*1 můžete přesně 
a rychle tisknout velké a/nebo komplexní dokumenty Microsoft® 
Office a soubory se zvýšenými nároky na věrnost barev; zvýšíte 
tak zpracovávaný objem a produktivitu a zároveň dosáhnete 
bezkonkurenční kvality výtisků a barev.

Navrženo pro maximální výkon.
Tyto MFP vám pomáhají při stejném úsilí dosáhnout 
mnohem víc.
 

Tiskněte tam, kde si přejete
Obáváte, že ponecháte důležité nebo citlivé dokumenty 
bez dozoru? Nikoli s funkcí uvolnění tisku. Ta umožňuje 
kdykoli bezpečně vyzvednout dokumenty na kterékoli z až 
100 multifunkčních tiskáren. Úlohu jednoduše odešlete do 
tisku a následně, kdykoli jste připraveni, zkrátka přijdete 
k nejpříhodnější multifunkční tiskárně, přihlásíte se, vytisknete 
a odeberete si vaše dokumenty*1.

Pohodlné skenování
Místo nutnosti přepisovat dokumenty, jež máte pouze jako 
fyzické výtisky, můžete použít funkci optického rozpoznávání 
znaků*1 (OCR) pro jejich skenování do nejrůznějších formátů, 
mimo jiné plně prohledávatelných PDF a upravitelných souborů 
Microsoft® Office. Funkce automatického nastavení samočinně 
optimalizuje rozlišení, velikost stránky a její orientaci. U 
vybraných modelů navíc nabízí duplexní jednoprůchodový 
podavač (DSPF) detekcí chybného zavedení papíru, jež přeruší 
činnost stroje v případě zavedení zdeformovaného papíru nebo 
podání několika stránek najednou. 
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Efektivní úložiště
Vestavěný vysokokapacitní pevný disk a systém zakládání 
dokumentů*1 umožňují rychlý a bezproblémový tisk a skenování 
do vysokorychlostního SSD úložiště*1.

Konzistentní kvalita
Pomocí jazyka Adobe PostScript 3™*1 je zajištěna přesná 
reprodukce textu a grafiky, snímač hustoty obrazu udržuje 
konzistentní kvalitu obrazu. Naše barevné multifunkční tiskárny*2 
také používají technologii PANTONE®, která zajišťuje přesnost 
barev. Volitelný modul tiskového serveru Fiery*1 je kalibrován 
pro zajištění co nejlepší shody se všemi barevnými knihovnami 
PANTONE.

Vždy připraveno
Vestavěný pohybový senzor*1 inteligentně detekuje příchozího 
uživatele, načež okamžitě probouzí MFP z režimu spánku. 
A vzhledem k tomu, že nikdo nemá rád přerušení tisku, 
umožňuje funkce nepřetržitého tisku*1 doplňování toneru bez 
přerušení kopírovacích/tiskových úloh, což udržuje vysokou 
produktivitu a snižuje dobu odstávky.

Ještě více flexibility
Dodejte vašim dokumentům skutečně profesionální vzhled 
s celou řadou možností dokončovacích úprav*2, mimo jiné 
děrování, skládání*1, sedlového sešívání nebo sešívání 
sponkami i oddělování tiskových úloh. Díky použití rozšiřujících 
zásobníků papíru je zařízení schopno splnit požadavky těch 
nejnáročnějších kanceláří.

Jednoduchá správa
Zkontrolujte stav MFP pouhým rychlým pohledem na ukazatele 
komunikační lišty*3. A se softwarem Job Accounting II od Sharp 
můžete mít úplnou kontrolu nad používáním multifunkčních 
tiskáren ve vaší organizaci: kdo používal které zařízení, co dělal 
a za jakým účelem.

*1 Není k dispozici u všech zařízení. Podrobnosti jsou uvedeny v technické specifikaci konkrétních modelů. 
 
*2 S výjimkou BP-30C25. *3 Stavové LED u základních podnikových modelů.

Trvale vysoká kvalita pro každou tiskovou úlohu.

Snadno vytvářejte profesionálně zpracované dokumenty.
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Dobré pro obchod, 
dobré pro planetu.
Ochrana životního prostředí je dnes pro mnoho podniků 
klíčovým hlediskem, které přináší významné obchodní 
výhody.

Inovativní technologie v našich multifunkčních tiskárnách pro 
pracoviště budoucnosti pomáhají posílit vaše ekologické úsilí 
tím, že poskytují vynikající výkonnost v celé škále ekologických 
ohledů. Splňují - a často i překračují - požadavky národních 
předpisů o úspoře energie a splňují také požadavky týkající se 
používání plastů, odpadních produktů a spotřeby energie.

Mnohem méně energie
Všechna zařízení z naší řady multifunkčních tiskáren splňují 
nejnovější normy Energy Star 3.0 a Blue Angel. Ekologická 
nastavení zařízení optimalizují procesy, které minimalizují 
spotřebu energie a šetří provozní náklady, a zároveň zajišťují 
nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu.

Mimo rychlého zahřátí na provozní teplotu, automaticky 
konfigurovatelná nastavení spotřeby energie zajišťují, že se 
multifunkční tiskárna zapíná pouze ve stanoveném čase. Toner 
s nízkým bodem tání snižuje spotřebu energie při každém 
kopírování nebo tisku. A ovládací panel vás , před každou 
tiskovou úlohou vyzve k výběru ekologicky nejšetrnějšího 
nastavení – jako je EcoScan, jenž zamezuje spouštění 
zbytečných funkcí na pozadí.

Cyklus výhod
Při výrobě našich multifunkčních zařízení jsme uplatnili zásady 
cirkulárního hospodářství, jejichž cílem byla minimalizace 
uhlíkové stopy zařízení a maximální recyklovatelnost součástí. 
Mezi kroky, které jsme podnikli, patří eliminace škodlivých 
materiálů v provozních procesech a zlepšení nakládání 
s odpady. Prodloužili jsme také životnost klíčových součástí, 
abychom zajistili delší životnost celého výrobku a snížili 
počet servisních zásahů. To ve spojení s využitím inovativních 
možností vzdálené správy dále významně snižuje emise uhlíku 
související s údržbou prováděnou na místě. 
 
Méně hluku, více produktivity 
Celkovým účinkem ekologických opatření, jež jsou součástí 
naší řady multifunkčních tiskáren pro pracoviště budoucnosti 
je zajištění tiššího pracovního prostředí. To znamená, že 
vaši zaměstnanci budou méně rozptylováni, nebudou se na 
pracovišti cítit nepříjemně a budou se moci lépe soustředit na 
svou práci.

Extra úspory
Vybrané multifunkční tiskárny umožňují bezsponkové sešívání, 
které šetří peníze za sponky a umožňuje snadnější recyklaci. 
Tonerová kazeta se navíc automaticky uvolní*1 až po úplném 
vyčerpání toneru, čímž šetří toner, minimalizuje množství 
odpadu a podporuje plnění cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí.

*1 Pouze barevné modely. 
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Barevné multifunkční tiskárny

Černobílé multifunkční tiskárny

Transformujeme způsob  
vaší práce.
Naše nabídka barevných i černobílých multifunkčních 
tiskáren formátu A3 vám přináší chytrou technologii, která 
vám umožní pracovat efektivněji.
Ať už potřebujete konfiguraci pro umístění na stole, volně stojící konfiguraci pro pracovní skupiny nebo vybavený model pro  tiskové 
centrum, je naše nabídka modelů navržena pro mimořádnou produktivitu, snadnou obsluhu a vyhovuje podmínkám v podstatě 
jakéhokoli podniku nebo požadovanému rozpočtu:

Enterprise Profesionální 
podniková zařízení

Podniková zařízení  
pro pracovní skupiny

Základní 
podniková zařízení

MX-8081/MX-7081 BP-70C65/BP-70C55 BP-70C45/BP-70C36/BP-70C31 BP-30C25

BP-50C65/BP-50C55 BP-60C45/BP-60C36/BP-60C31

BP-50C45/BP-50C36/BP-50C31

BP-50C26/BP-55C26

Profesionální  
podniková zařízení

Podniková zařízení  
pro pracovní skupiny

Základní 
podniková zařízení

MX-M6071S/MX-M5071S MX-M4071S/MX-M3571S/MX-M3071S BP-30M35

MX-M6051/MX-M5051 MX-M4051/MX-M3551/MX-M3051/MX-M2651 BP-30M31

BP-30M28

Enterprise: Vysoce výkonné multifunkční tiskárny s rychlostí tisku 70-80 str./min. pro náročná prostředí s 
dynamickými požadavky.

Profesionální  
podniková zařízení: 

Spolehlivé, funkcemi nabité, síťové MFP s rychlostí tisku 50-60 str./min, jež nabízí snadné použití a 
přístup kdykoli a odkudkoli.

Podniková zařízení  
pro pracovní skupiny: 

Škálovatelné multifunkční tiskárny s rychlostí tisku 26-45 str./min., nabízející funkcionalitu a 
flexibilitu pro maximální efektivitu a produktivitu.

Základní podniková zařízení: Dostupné a kompaktní multifunkční tiskárny s rychlostí tisku 25-35 str./min. a adaptabilní 
funkcionalitou.



Barevný 
tisk

Černobíle

Počet stran 
za minutu

Velikost 
dotykového 
LCD displeje

Kapacita SSD 
disku

Rychlost skenování 
(max. počet snímků 

za minutu)

Reverzní 
jednoprůchodový 

podavač

Kapacita 
papíru (max. 
počet listů)

Konektor pro 
MS Teams

Duplexní  
jednoprůchodo-

vý podavač 

Sharp Open Systems 
Architecture

Apple AirPrint®

Tiskový server Fiery®

Kapacita pevného 
disku

Kapacita 
paměti

Rozlišení tisku 
(DPI - bodů na 

palec)

Připojení k 
bezdrátové 

LAN

tisk kopírování skenování fax

RSPF DSPF

Funkce.
Pomocí intuitivních ikon jednotlivých funkcí snadno zjistěte, 
které modely nejlépe vyhovují právě vašim požadavkům:

Enterprise

MX-8081/MX-7081

80/70 1200 x 1200 8500 listů

6 GB

300 
listů

240 obr./
min.

WLANDisplej 1 TB

SSD
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MX-M6071S/MX-M5071S
   

60/50    1200 x 1200 6300 listů

5 GB

150 
listů

220 obr./
min.

WLANDisplej 500 GB

BP-50C65/BP-50C55

BP-70C65/BP-70C55

MX-M6051/MX-M5051

65/55

65/55

60/50

1200 x 1200

1200 x 1200

600 x 600

6300 listů

6300 listů

6300 listů

5 GB

5 GB

5 GB

100 
listů

300 
listů

100 
listů

80 obr./
min.

280 obr./
min.

80 obr./
min.

WLAN Konektor pro 
MS Teams

Konektor pro 
MS Teams

Konektor pro 
MS Teams

Konektor pro 
MS Teams

WLAN

WLAN

Displej

Displej

Displej

128 GB

256 GB

500 GB
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Profesionální podniková zařízení 

SSD

SSD



SSD
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Podniková zařízení pro pracovní skupiny

40/35/30    1200 x 1200 6300 listů

5 GB

150 
listů

220 obr./
min.

WLANDisplej 500 GB

MX-M4071S/MX-M3571S/MX-M3071S   

BP-60C45/BP-60C36/BP-60C31

BP-70C45/BP-70C36/BP-70C31

BP-50C45/BP-50C36/BP-50C31/BP-50C26

45/36/31

45/36/31

45/36/31/26

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

6300 listů

6300 listů

6300 listů

5 GB

5 GB

5 GB

100 
listů

300 
listů

100 
listů

80 obr./
min.

280 obr./
min.

80 obr./
min.

WLAN

WLAN

WLAN

Displej

Displej

Displej

256 GB

256 GB

128 GB

SSD

SSD

Konektor pro 
MS Teams

Konektor pro 
MS Teams

Konektor pro 
MS Teams

Konektor pro 
MS Teams
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Podniková zařízení pro pracovní skupiny

128 GB

128 GB

Základní podniková zařízení 
BP-30C25

BP-30M35/BP-30M31/BP-30M28

25

35/31/28

600 x 600

600 x 600

1850 listů

2100 listů

Displej

Displej

100 
listů

100 
listů

 52 obr./
min.

 60 obr./
min.

WLAN

WLAN

5 GB

5 GB

MX-M4051/MX-M3551/MX-M3051/MX-M2651

40/35/30/26 600 x 600 6300 listů

5 GB

100 
listů

80 obr./
min.

WLANDisplej 500 GB

BP-55C26

26 1200 x 1200 6300 listů

5 GB

300 
listů

240 obr./
min.

WLANDisplej 128 GB

SSD

Konektor pro 
MS Teams

Konektor pro 
MS Teams
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MX-8081
MX-7081

BP-70C65
BP-70C55

BP-50C65
BP-50C55 BP-30C25

Obecné
Rychlost (str./min.) 80, 70 65, 55 65, 55 25

Velikost papíru (max) SRA3 SRA3 SRA3 A3W

Pohybový senzor

Ovládací panel 10,1“ 10,1“ 10,1“ 7,0“

Paměť (GB) (max)

Úložiště (GB)   

Zakládání dokumentů

Tisk
Rozlišení (dpi) 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 600 x 600

Přímý tisk z Office

PCL

Adobe PostScript 3

Nepřetržitý tisk

Skenování
Optické rozpoznávání znaků (OCR)

Automatické nastavení   

Zpracování médií
Kapacita papíru 3100 - 8500 650 - 6300 650 - 6300 350 - 1850

Podavač papíru 300 DSPF 300 DSPF 100 RSPF 100 RSPF

Ruční a bezsponkové sešívání

Skládání a sedlové sešívání

Konektivita
Bezdrátová LAN

NFC

Bluetooth

Sharp Print Service Plugin

AirPrint

Synappx Ready

Microsoft Exchange Server

Gmail

Microsoft Teams

Google Drive

SharePoint Online/OneDrive

box

Dropbox

Sharp OSA

Pokročilé řízení workflow
Tiskový server Fiery®             

BP-70C45
BP-70C36
BP-70C31

BP-60C45
BP-60C36
BP-60C31

BP-50C45
BP-50C36
BP-50C31
BP-50C26
BP-55C26

45, 36, 31 45, 36, 31 45, 36, 31, 26, 26

SRA3 SRA3 SRA3

10.1" 10.1" 10.1"

1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200

 

650 - 6300 650 - 6300 650 - 6300

300 DSPF 100 RSPF 100 RSPF/ 
 300 DSPF

256 SSD 128 SSD 256 SSD 256 SSD 128 SSD 128 SSD

556

1TB HDD

5 5 5 5

16

*1

*2

*1 *1

Enterprise
Profesionální  

podniková zařízení
Podniková zařízení  

pro pracovní skupiny

Barevné multifunkční tiskárny

Standardní Není k dispoziciVolitelné

Základní  
podniková 

 zařízení
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*1 Některé funkce vyžadují volitelný modul MX-EB20. *2 BP-55C26.

17

MX-M6071S
MX-M5071S

MX-M6051
MX-M5051

BP-30M35
BP-30M31
BP-30M28

Obecné
Rychlost (str./min.) 60, 50 60, 50 35, 31, 28

Velikost papíru (max) A3W A3W  A3

Pohybový senzor

Ovládací panel 10,1" 10,1" 7,0"

Paměť (GB) (max)

Úložiště (GB)  

Zakládání dokumentů

Tisk
Rozlišení (dpi) 1200 x 1200 600 x 600 600 x 600

Přímý tisk z Office

PCL

Adobe PostScript 3

Nepřetržitý tisk

Skenování
Optické rozpoznávání znaků (OCR)

Automatické nastavení  

Zpracování médií
Kapacita papíru 650 - 6300 650 - 6300 1100 - 2100

Podavač papíru 150 DSPF 100 RSPF 100 RSPF

Ruční a bezsponkové sešívání

Skládání a sedlové sešívání

Konektivita
Bezdrátová LAN

NFC

Bluetooth

Sharp Print Service Plugin

AirPrint

Synappx Ready

Microsoft Exchange Server   

Gmail   

Microsoft Teams   

Google Drive   

SharePoint Online/OneDrive   

Box   

Dropbox   

Sharp OSA   

Profesionální  
podniková zařízení

Podniková zařízení  
pro pracovní skupiny

MX-M4071S
MX-M3571S
MX-M3071S

MX-M4051
MX-M3551
MX-M3051
MX-M2651

40, 35, 30 40, 35, 30, 26

A3W A3W

10,1" 10,1"

1200 x 1200 600 x 600

 

650 - 6300 650 - 6300

150 DSPF 100 RSPF

 

45 5 5 5

Černobílé multifunkční tiskárny

500 HDD 500 HDD 500 HDD 500 HDD 128 SSD

*1 *1 *1

Základní  
podniková 

 zařízení
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MX-8081 
MX-7081

BP-70C65 
BP-70C55

BP-50C65 
BP-50C55

BP-70C45 
BP-70C36 
BP-70C31

BP-60C45 
BP-60C36 
BP-60C31

BP-50C45 
BP-50C36 
BP-50C31 
BP-50C26 
BP-55C26 BP-30C25

Ověření BIOSu při spuštění

Prevence útoku na firmware 
a automatické léčení

Správa důvěryhodných 
aplikací

Detekce virů a anti-malware

Správa zařízení pomocí 
skupinových zásad AD

Šifrování dat 
(AES 256bit)

Předinstalované kořenové 
certifikáty

Vzdálené aktualizace 
firmware

Trusted Platform  
Module (TPM)

Systém pro správu 
bezpečnostních informací 
a událostí (SIEM)

Modul zabezpečení dat (DSK)

HCD PP v1.0 certifikace*1

Zabezpečené Uvolnění tisku  
(max. počet zařízení)

Single Sign-On (SSO)

Správa zabezpečení

Smart Security Service*2

Monitoring zabezpečení 
zařízení pomocí SRDM

Služba kompletního  
zabezpečení tisku *2

Uzamykatelné zásobníky 
papíru

Referenční tabulka zabezpečení barevných multifunkčních tiskáren

Standardní Není k dispozici K dispozici k pozdějšímu datuVolitelné

*1 *1

Zabezpečení zařízení 
a ochrana dat

6 100 100 100 100 100 6

Enterprise
Profesionální  

podniková zařízení
Podniková zařízení  

pro pracovní skupiny
Základní  

podniková 
 zařízení
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MX-M6071S 
MX-M5071S

MX-M6051 
MX-M5051

MX-M4071S 
MX-M3571S 
MX-M3071S

MX-M4051 
MX-M3551 
MX-M3051 
MX-M2651

BP-30M35 
BP-30M31 
BP-30M28

Ověření BIOSu při spuštění

Prevence útoku na firmware 
a automatické léčení

Správa důvěryhodných 
aplikací

Detekce virů a anti-malware

Správa zařízení pomocí 
skupinových zásad AD

Šifrování dat 
(AES 256bit)

Předinstalované kořenové 
certifikáty

Vzdálené aktualizace 
firmware

Trusted Platform  
Module (TPM)

Systém pro správu 
bezpečnostních informací 
a událostí (SIEM)

Modul zabezpečení dat (DSK)

HCD PP v1.0 certifikace*1

Zabezpečené Uvolnění tisku  
(max. počet zařízení)

Single Sign-On (SSO)

Správa zabezpečení

Smart Security Service*2

Monitoring zabezpečení 
zařízení pomocí SRDM

Služba kompletního  
zabezpečení tisku *2

Uzamykatelné zásobníky 
papíru

Referenční tabulka zabezpečení černobílých multifunkčních tiskáren

*1 *1 *1 *1 *1

*1 Vyžaduje volitelnou sadu Data Security Kit.  *2 Bližší podrobnosti vám ochotně sdělí zástupce Sharp.

Profesionální  
podniková zařízení

Podniková zařízení  
pro pracovní skupiny

Zabezpečení zařízení 
a ochrana dat

6 6 6 6 6

Základní  
podniková 

 zařízení
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O Společnosti Sharp
Společnost Sharp Europe umožňuje malým i velkým podnikům a organizacím v celé Evropě zvýšit výkonnost a přizpůsobit jejich 
pracoviště na budoucnost prostřednictvím řady produktů a služeb podnikových technologií.
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