
Wysokiej jako ci drukowanie 

i kopiowanie oraz kolorowe 

skanowanie w formacie A3

Szybko æ i wydajno æ

• Du¿a szybko æ do 18 str./min w trybie czarno-bia³ym

• Krótki czas pierwszej kopii – do 7,2 s

• Funkcja „skanuj raz, drukuj wiele razy” przechowuje zeskanowane orygina³y 

w pamiêci, umo¿liwiaj¹c wykonanie do 999 kopii ka¿dej strony

• W standardzie jedna kaseta o pojemno ci 250 arkuszy papieru oraz 

wielofunkcyjny podajnik boczny o pojemno ci 100 arkuszy

• Mo¿liwo æ podawania maksymalnie do 1100 arkuszy poprzez piêæ 

automatycznych podajników: cztery kasety na 250 arkuszy i wielofunkcyjny 

podajnik boczny na 100 arkuszy

• Elektroniczny sorter automatycznie sortuje wielostronicowe kopie

• Dostêpny w standardzie jêzyk opisu strony SPLC umo¿liwia szybszy wydruk

• Rozwi¹zanie „przetwarzaj raz, drukuj wiele razy” (ROPM) zapewnia szybki 

transfer danych do druku

• Dostêpna w standardzie funkcja skanowania A3 w kolorze umo¿liwia 

cyfrow¹ archiwizacjê dokumentów

• Opcjonalny podajnik orygina³ów o pojemno ci 40 arkuszy (SPF) pozwala 

podnie æ wydajno æ pracy

• Opcjonalny modu³ sieciowy zapewnia sprawny wydruk poprzez sieæ TCP/IP
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drukowanie l kopiowanie I skanowanie

Doskona³a jako æ obrazu

• Rozdzielczo æ 600 dpi z 256 odcieniami szaro ci zapewnia precyzyjne odtwarzanie 

szczegó³ów obrazu

• Ustawienia automatycznej cyfrowej ekspozycji zapewniaj¹ optymalny kontrast kopii

• Tryb „tekst/foto” rozpoznaje zdjêcia i tekst w dokumentach i pomaga wyregulowaæ 

kontrast kopii w celu uzyskania dokumentu o najwy¿szej jako ci

• Automatyczny wybór skali powiêkszania (AMS)

• Automatyczny wybór papieru (APS)

Zmniejszone koszty i ni¿sze zu¿ycie energii

• Funkcja skanowania do USB dostêpna po instalacji 

opcjonalnego modu³u sieciowego

• Funkcja N-Up drukuje wiele stron na jednej kartce, 

pozwalaj¹c zmniejszyæ zu¿ycie papieru

• Tryb oszczêdzania toneru (wy³¹cznie w trybie kopiowania) drukuje wszystkie 

jednorodne obszary jako zacienione, a nie ca³kowicie czarne, co pozwala 

zmniejszyæ zu¿ycie toneru

• Tryb automatycznego wy³¹czania minimalizuje koszty zu¿ycia energii

• Tryb obni¿onego zu¿ycia energii obni¿a temperaturê zespo³u utrwalania, 

redukuj¹c pobór mocy

Urz¹dzenie dla wszystkich pracowników biura

• Ma³e wymiary pozwalaj¹ umie ciæ urz¹dzenie w miejscu, w którym 

konwencjonalna kopiarka/drukarka nie mog³aby pracowaæ

• Opcjonalny program Sharpdesk umo¿liwia wygodne porz¹dkowanie, 

przeszukiwanie i dystrybucjê zeskanowanych dokumentów

• Niezawodny system prowadzenia papieru zmniejsza liczbê zaciêæ



Dane techniczne

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. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są 
znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp 
Corporation, kwiecień 2011 Ref: AR-5618. Wszystkie znaki handlowe zaznaczono. E&OE.

Uwaga: AR-5618 może równocześnie korzystać z szuflad AR-D36 i AR-D37.

AR-D37

Szuflady o pojemności 2 x 250 kartek
AR-D36

Szuflada o pojemności 250 kartek

AR-DK515

Podstawa do urządzenia
z 1 kasetą

AR-DK516

Podstawa do urządzenia
z 2 kasetami

AR-DK517

Podstawa do urządzenia
z 3 kasetami

AR-DK518

Podstawa do urządzenia
z 4 kasetami

AR-5618

AR-VR7 

Pokrywa dokumentów
AR-SP10

Podajnik dokumentów na 40 kartek

MX-NB12

Moduł rozszerzenia sieciowego

MX-USX1/X5

Sharpdesk licencje 1/5

MX-US10/50/A0

Sharpdesk licencje 10/50/100

Drukarka
Rozdzielczość 600 x 600 dpi
Interfejs USB 2.0
Obsługiwane 
systemy operacyjne

Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

Emulacja PDL SPLC*2

Drukarka sieciowa (wymagany jest opcjonalny modu³ MX-NB12)
Interfejs 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0
Pamięć 256 MB
Protokoły sieciowe TCP/IP
Obsługiwane 
systemy operacyjne

Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7,

Windows® Server 2003/2008/2008R2
Emulacja PDL PCL6
Załączone 
programy narzędziowe

Status Monitor

Skanowanie
Zgodność TWAIN/WIA (tylko Windows XP), STI

Rozdzielczość

Tryb pull scan (z aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN): 

zakres ustawień od 50 do 9600 dpi

Tryb push scan (poprzez Button Manager): 

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Formaty plików BMP, TIFF, PDF
Programy narzędziowe 
skanera

Button Manager, Sharpdesk*3

Odbiorcy 
zeskanowanych dokumentów

Desktop, USB*4

Obsługiwane systemy 
operacyjne

Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

Dane ogólne
Typ Nabiurkowe
Prędkość urządzenia (maks.) A4, orientacja pionowa

18 kopii/stron na minutę
Format papieru Maks. A3, min. A5 (min. A6R poprzez podajnik boczny)

Gramatura papieru
Szufl ada: od 56 do 90 g/m2

Podajnik boczny: od 56 do 200 g/m2

Pojemność papieru
Standardowo: 350 kartek 

(kaseta na 250 kartek oraz wielofunkcyjny podajnik na 100 kartek)
Maksymalna: 1100 kartek 

(4 szufl ady o pojemności 250 kartek każda i 100-kartkowy uniwersalny podajnik boczny)
Czas nagrzewania 25 sekund lub mniej
Pamięć 64 MB
Pobór mocy (maks.) Mniejszy niż 1,2 kW
Źródło zasilania Napięcie znamionowe ±10%, 50/60 Hz
Wymiary (szer. x gł. x wys.) Razem z pokrywą dokumentów

591 x 567 x 495 mm
Ciężar Razem z pokrywą dokumentów

Ok. 28,6 kg

Kopiarka
Format skanowanego 
oryginału

Maks. A3

Czas uzyskania pierwszej kopii*1 7,2 sekundy lub mniej
Kopiowanie w trybie ciągłym Maks. 999 kopii
Rozdzielczość drukowania 600 x 600 dpi
Gradacja 256 odcieni
Zakres regulacji skali 
kopiowania

Od 25 do 400% ze skokiem 1% (od 50 do 200% z opcjonalnym podajnikiem SPF)

Zaprogramowane skale 
kopiowania

8 skal (4R/4E)

*1: Najlepszy czas osi¹gniêty przy u¿yciu kartki formatu A4 podawanej z pierwszej kasety papieru, kopiowanie bezpo rednio 

z szyby, gdy urz¹dzenie znajduje siê w trybie gotowo ci. Mo¿e w du¿ym stopniu zale¿eæ od warunków pracy i rodowiska 

systemu operacyjnego.

*2: Jêzyk SPLC (Sharp Printer Language with Compression), GDI z kompresj¹ JBIG.

*3: Wymagane s¹ opcjonalne licencje na program Sharpdesk.

*4: Wymagany jest opcjonalny modu³ MX-NB12. Tryb kolorowy, format PDF, sta³a rozdzielczo æ 300 dpi.
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