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Digitálny multifunkčný systém

Rýchle. Výkonné. Robustné. 

A3 multifunkčné systémy, na ktoré sa môže celý váš tím spoľahnúť 

tlač  l  kopírovanie  I  skenovanie  
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Ich konštrukcia bola navrhnutá 
s ohľadom na maximálnu produktivitu. 
Čas nahrievania je iba 25 sekúnd 
a majú taktiež separačný valec pre 
zaistenie bezproblémového podávania 
papiera, aby bol chod stroja maximálne 
spoľahlivý a vyžadoval čo najmenej 
zásahov obsluhy.

Rýchlosť a efektivita
Všetky tri modely sú navrhnuté tak, 
aby podporovali celkovú efektivitu 
kancelárskych prác. Štandardom 
je obojstranná tlač aj kopírovanie. 
Spojenie SPLC kompresie dát 
s technológiou predspracovania 
tlačových dát „RIP Once Print 
Many“ zaisťuje maximálnu možnú 
rýchlosť tlače všetkých materiálov, 
od jednostránkových dokumentov až 
po veľa balíkov objemných zväzkov. 
Pre tlač na obálky alebo iné špeciálne 
médiá je k dispozícii bočný vstup so 
zásobníkom na 100 listov.

Skvelý výkon 

AR-5623N, AR-5620N a AR-5618N dokážu pomôcť celému vášmu 
tímu plniť denné úlohy v predstihu. Sú ideálne pre prácu v rušných 
kanceláriách, ponúkajú štandardné farebné A3 skenovanie 
a sieťovú tlač. Tlačia a kopírujú vo vysokej kvalite rýchlosťou od 18 
do 23 strán za minútu.

Obojstranná tlač a kopírovanie Separačný valec Farebné skenovanie

Taktiež kopírovanie je rýchle a 
efektívne. Prvú kópiu môžete očakávať 
už za 7,2 sekundy* (alebo len 5,9 
sekundy* v prípade AR-5623N) a po 
jednom naskenovaní urobiť až 999 
kópií dokumentu. Váš život uľahčí 
taktiež elektronické triedenie, ktoré 
automaticky zoradí viacstránkové 
dokumenty do jednotlivých balíkov. 
To všetko vám ponúkne jeden 
z najkompaktnejších multifunkčných 
systémov v tejto kategórii.

Úžitková hodnota a variabilita
Vyberte si model podľa požadovanej 
rýchlosti tlače a potom ho vybavte 
ďalšími funkciami, aby ste si vytvorili 
vlastný ideálny systém. Môžete zvýšiť 
zásobu papiera až na 1 100 listov 
a pridať obracací jednopriechodový 
podávač dokumentov na 40 listov pre 
jednoduché obojstranné skenovanie 
viacstránkových dokumentov. 

K tomu môžete pridať ešte Sharpdesk, 
náš všestranný program na správu 
dokumentov, ktorý umožňuje ukladať, 
spravovať, zdieľať vaše dokumenty a 
zobrazovať ich ukážky.

Ekológia a hospodárnosť
Všetky multifunkčné systémy Sharp 
spĺňajú samozrejme podmienky 
Energy Star pre úsporu energie a 
zníženie prevádzkových nákladov. Ale 
AR-5623N, AR-5620N a AR-5618N 
idú ešte ďalej. Zvyšujú hospodárnosť 
prevádzky vďaka úspornému režimu 
predhriatia, nastaveniu zníženia 
spotreby tonera a automatickému 
vypínaniu v čase nečinnosti.
* Najlepší dosiahnutý čas A4 kopírovania pri podávaní 
papiera z 1. kazety, umiestnení originálu na sklo 
a pripravenom stroji. Môže sa líšiť podľa stavu stroja 
a prevádzkových podmienok.

Hlavné prednosti



AR-DK515
Stolík pod
1 kazetu

AR-DK516
Stolík pod
2 kazety

AR-DK517
Stolík pod
3 kazety

AR-DK518
Stolík pod
4 kazety

Doplnky

Príklady konfi gurácie

AR-RP10
Obracací jednopriechodový podávač (RSPF) 40 listov

AR-D36
Kazeta na 250 listov

AR-VR7
Kryt dokumentov

AR-5623N/
AR-5620N

Základná jednotka 
(AR-5618N)

Kryt dokumentov

Základná jednotka 
(AR-5620N)

Kryt dokumentov

Základná jednotka 
(AR-5620N)

Podávač RSPF
Kazeta na papier

Základná jednotka 
(AR-5623N)

Podávač RSPF
2 kazety na papier

AR-D37
Dvojica kaziet na 250 listov

AR-5618N

tlač  l  kopírovanie  I  skenovanie     

Poznámka: AR-5618N môže používať súčasne AR-D36 a AR-D37.



Technické parametre

Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Logo ENERGY 
STAR je certifikačná známka a môže byť použité len na označenie konkrétnych produktov, pre ktoré bolo overené, 
že spĺňajú požiadavky úsporného programu ENERGY STAR. Známka ENERGY STAR je registrovaná v USA. Windows, 
Windows NT, Windows XP a Windows Vista sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.
Všetky ostatné názvy spoločností, názvy produktov a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky 
príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation marec 2011. Ref: AR-5623N/AR-5620N/AR-5618N brožúra.
Všetky ochranné známky uznávané. E&OE.

AR-5623N/AR-5620N/AR-5618N
Digitálny multifunkčný systém

 Všeobecné 
Typ stolový
Rýchlosť tlače (max.) A4, na výšku
AR-5623N 23 kópií/výtlačkov za minútu
AR-5620N 20 kópií/výtlačkov za minútu
AR-5618N 18 kópií/výtlačkov za minútu
Veľkosť papiera Max. A3, min. A5 (min. A6R cez bočný vstup)
Gramáž papiera Kazeta: 56 – 90 g/m2

   Bočný vstup: 56 – 200 g/m2

Zásoba papiera 
AR-5623N/AR-5620N  Štandardná: 600 listov (2 kazety na 250 listov a bočný vstup pre 100 listov),
   Maximálna: 1 100 listov (4 kazety na 250 listov a bočný vstup pre 100
   listov),
AR-5618N Štandardná: 350 listov (kazeta na 250 listov a bočný vstup pre 100 listov),
   Maximálna: 1 100 listov (4 kazety na 250 listov a bočný vstup pre 100 
   listov)
Čas nahrievania Max. 25 sekúnd
Pamäť 64 MB
Spotreba (max.) Menej než 1,2 kW
Napájanie Menovité striedavé napätie 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Rozmery (Š × H × V) vrátane krytu dokumentov  
AR-5623N/AR-5620N 591 × 550 × 595 mm
AR-5618N 591 × 550 × 495 mm
Hmotnosť  vrátane krytu dokumentov 
AR-5623N/AR-5620N Približne 34,6 kg
AR-5618N Približne 29,4 kg

 Kopírka 
Veľkosť originálu Max. A3
Čas zhotovenia 1. kópie*1  
AR-5623N Max. 5,9 s
AR-5620N/AR-5618N Max. 7,2 s
Nastavenie počtu kópií Max. 999 kópií
Rozlíšenie tlače  600 × 600 dpi
Gradácia  256 úrovní
Rozsah zoomu  25 – 400 % s krokom 1 %
   (50 – 200 % s doplnkovým podávačom RSPF)
Prednastavené mierky 8 mierok (4 zmenšenie/4 zväčšenie)

 Sieťová tlačiareň 
Rozlíšenie  600 × 600 dpi
Sieťové rozhranie  10Base-T/100Base-TX
Sieťové protokoly  TCP/IP
Podporované OS  Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
Tlačový jazyk  SPLC*2

 Farebný skener
Kompatibilita TWAIN/WIA (len XP)   STI
Rozlíšenie  Aktivácia z počítača (cez aplikáciu podporujúcu rozhranie TWAIN): Rozsah 

nastavenia 50 – 9 600 dpi
 Aktivácia zo stroja (cez Button Manager): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 
600 dpi

Formáty súborov BMP, TIFF, PDF
Skenovacie programy Button Manager, Sharpdesk*3  
Ciele skenovania Počítač
Podporované OS  Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

*1  Najlepší dosiahnutý čas A4 kopírovania pri podávaní papiera z 1. kazety, umiestnení originálu na sklo a priprave-
nom stroji. Môže sa líšiť podľa stavu stroja a prevádzkových podmienok.  

*2 Sharp Printer Language with Compression, GDI s JBIG kompresiou 
*3  Vyžadovaný doplnkový licenčný súbor Sharpdesk. 
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