
AR-6023D/N AR-6020D/N AR-6020
Digitális multifunkciós rendszer

Olyan irodai eszközökre van szüksége, amiket nem fog kinőni. 
/This is Why /Éppen ezért terveztük A3-as MFP nyomtatóinkat 
egyszerűen bővíthetőnek.

TERMELÉKENY A3-AS FEKETE-FEHÉR MFP 
EGYSZERŰEN BŐVÍTHETŐ KIALAKÍTÁSSAL

AR-6023N modell
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Alapvető üzleti funkciók

Mit vár egy A3-as fekete-fehér MFP készüléktől? 

Tudjon táblagépekről vagy telefonokról nyomtatni? Vagy akár 

szkennelni is tudjon ugyanezekre az eszközökre? Időt takarítson 

meg Önnek funkcióival és alacsony üzemeltetési költségei 

legyenek? Egyszerűen használható legyen? 

Minden munkacsoportnak és kisvállalkozásnak mások az 

igényei. Ezért kínálunk öt különböző fekete-fehér A3-as 

MFP készüléket, mindegyiküket számos hasznos opcionális 

funkcióval és bővítési lehetőséggel.

Az azonnali hatékony hálózati munkához válassza a 20 oldal/

perc sebességű AR-6020N modellt vagy a 23 oldal/perc 

sebességű AR-6023N készüléket. Ha csak egy személyes MFP-t 

szeretne, pénzt takaríthat meg az AR-6020D, AR-6020, vagy 

az AR-6023D modellekkel.

Alapkiépítésben minden, amire szüksége lehet
A négy N és D modell alapkiépítésben képes kétoldalas 

nyomtatásra  – alapkövetelmény minden környezettudatos 

vállalkozás számára. A sorozat minden modellje éles, 600 

dpi felbontást biztosít és 350 lapos kiegészítő papírtálcával 

rendelkezik. A készülékek rendelkeznek USB porttal is, így 

bármikor szkennelhet pendrivera.

Minden modell olyan hasznos másolási funkciókkal 

rendelkezik, mint az igazolvány másolás vagy elforgatásos 

válogatás, elektronikus elrendezés vagy leválogatás, illetve 

színes A3-as szkennelés is elérhető.

Mindez alapkiépítésben egy nagyméretű, egyszerűen 

használható LCD kezelőpanelről irányítható, ami 

gyorsgombokat is kínál a leggyakrabban használt funkciókhoz.

IDEÁLIS IGÉNYES MUNKACSOPORTOKNAK ÉS 
NÖVEKVŐ VÁLLALKOZÁSOKNAK 

Minden csapatnak mások az igényei /This is Why /Éppen 
ezért ilyen széles a kínálatunk.

EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ LCD VEZÉRLŐPANEL 

Energiahatékonyság
Mint minden Sharp MFP, ez az öt modell is rendelkezik 

Energy Star tanúsítvánnyal, és úgy tervezték meg őket, hogy 

segítsenek elérni környezetvédelmi célkitűzéseit alacsonyabb 

energiafogyasztásuk révén.

AR-6023N modell
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Extra értéket biztosító kiegészítők

Megosztáshoz válassza a hálózat-kész 20 oldal/perc sebességű 

AR-6020N vagy a 23 oldal/perces AR-6023N modellt. 

A gyors telepítést követően kollégái mind nyomtathatnak, 

másolhatnak és szkennelhetnek.

Személyes használatra a 20 oldal/perc sebességű AR-6023D 

és a 20 oldal/perc sebességű AR-6020D modellek az ideálisak. 

Az ‘N’ (hálózat-kész) modellekkel megegyező teljesítménnyel 

rendelkeznek és bármikor kiegészítheti őket a jövőben hálózati 

kapcsolattal, és kétoldalas dokumentum adagolóval.

Ha szűkös a költségvetése, de nem szeretne lemondani az 

A3-as nyomtatás, másolás és szkennelés előnyéről, válassza 

a 20 oldal/perc sebességű AR-6020 modellt. Kedvező árú és 

bármikor bővíthető a jövőben.

Ha meghozta döntését, finomhangolja a készüléket igényeihez 

az itt felsorolt, egy vagy több extrát biztosító kiegészítő 

kiválasztásával. Esetleg egyszerűen adja őket készülékéhez 

változó igényeinek megfelelően.

Sharpdesk Mobile – adja készülékéhez ezt az alkalmazást, 

ha mobiltelefonokról, vagy táblagépekről kíván nyomtatni, 

vagy ha az MFP nyomtatóról közvetlenül szeretne mobil 

eszközeire szkennelni. Legyen szó bármelyikről, Wi-Fi hálózati 

környezetben nem kell kábelekkel bajlódnia. 

Extra papírtálca – a papírkapacitást 350 lapról 1.850 lapra 

bővíti (500 lapos lépésekben) a hosszabb, megszakítások 

nélküli nyomtatásokhoz.

Dokumentum adagoló – hatékonyan másolhat és 

szkennelhet kétoldalas dokumentumokat az akár 100 eredetit 

is kezelni tudó RSPF dokumentum adagolónk segítségével.

Sharpdesk – használja ezt a hatékony szoftvert a PC-

jén található fájlok, köztük az MFP-vel beszkennelt 

dokumentumok kezeléséhez és rendezéséhez.

PostScript 3 emuláció – válassza ezt a kiegészítőt, ha sok, 

képeket is tartalmazó dokumentumot kíván nyomtatni.

PCL6 – a gyors feladat feldolgozás alacsony memória igénnyel 

párosul, így igazán bölcs döntés a PCL6-ot választani hálózati 

nyomtatáshoz.

Vállalkozása fejlődésével igényei is változni fognak 
/This is Why /Éppen ezért teret biztosítunk a növekedéshez.

SZÉLESKÖRŰ MÁSOLÁSI, SZKENNELÉSI ÉS 
NYOMTATÁSI FUNKCIÓK SZAVATOLJÁK A 
HATÉKONYSÁGOT  



Műszaki jellemzők

www.sharp.hu

Általános jellemzők
Bemelegedési idő*3 (másodperc)	 25	

Memória	(MB)	(Alap	–	Max.)			 64	-	192

Tápellátás	 Névleges	helyi	váltóáramú	feszültség	±10%,	50/60	Hz
Energiafogyasztás	(kW)	(Max.)		 1,2

Méretek	(mm)	(Szé	x	Mé	x	Ma)
	dokumentumfedéllel	 599	×	612	×	511

Súly	(kg)	
AR-6023N/AR-6020N	 28,4
AR-6023D/AR-6020D	 28,2
AR-6020		 27,9

Sebesség *1 (nyomat/perc,	másolat/perc)	(Max.)	  
	 A4 A3
AR-6023N/AR-6023D	 23	 12
AR-6020N/AR-6020D	 20	 11
AR-6020	 20	 11

Papírméret*2	(Min.	–	Max.)	 A6	-	A3

Papírsúly	(g/m2)
Fiókok	 55	–	105
Oldaltálca		 55	–	200

Papírkapacitás	(Alap	–	Max.)	 	
lap		 350	–	1.850
Fiók		 1	–	4	(plusz	oldaltálca)

Másoló

Nyomtatás

Színes szkenner

Eredeti papírmérete	(Max.)		 A3

Első másolat elkészítésének 6,4
ideje*4	(másodperc)
Folyamatos másolás	(Max.)		 999

Nyomtatási felbontás	(dpi)	 600	x	600

Szürkeárnyalat szintek 	 256

Zoom tartomány	(%)		 25	-	400	1%-os	lépésekben
		 (50	-	200	opcionális	RSPF	használatával)

Beállított másolási arányok*5		 10	(5R/5E)

Interfész	 USB	2.0	

Felbontás (dpi)	 600	x	600

Támogatott op.rendszer	 Windows	Vista®,	Windows®	7,	Windows®	8,	Windows®	8.1
PDL	 SPLC	(Sharp	Printer	Language	with	Compression)

Szkennelési mód	 Pull	szkennelés	(TWAIN-t	támogató	alkalmazással)	

Pull szkennelés	 75,	100,	150,	200,	300,	400,	600,	50	-	9.600	dpi	felhasználói	beállításokkal

Fájlformátumok	 TIFF,	PDF,	JPEG*9,	BMP*10

Szkennelés helye Asztal,	USB	memória*11

Szkenner segédprogramok Sharpdesk	(opcionális),	Button	Manager*12	,	Sharpdesk	Mobile	(csak	PCL-hez)

Felbontás	(dpi)	 600	x	600
Csatlakozó	 10Base-T/100Base-TX

Támogatott Op.rendszer*7		 Windows	Server®	2003,	Windows	Server®	2008,	Windows	Server®	2008	R2,	
	 	 Windows	Server®	2012,	Windows	Server®	2012	R2,	Windows	Vista®,	Windows®	7,		
	 	 Windows®	8,	Windows®	8.1,	Mac	OS	X	10.4,	10.5,	10.6,	10.7,	10.8,	10.9,	10.10

Hálózati protokollok	 TCP/IP

Nyomtatási protokollok	 LPR,	Raw	TCP,	IPP

PDL	 Alapkiép.	 SPLC	(Sharp	Printer	Language	with	Compression)
	 Opció	 PCL6	emuláció,	PostScript®	3	™	emuláció*8

Elérhető betűtípusok	 80	betűtípus	PCL-hez,	136	betűtípus	PostScript®	3™	emulációhoz
Nyomtató segédprogramok		 Sharpdesk	Mobile	(csak	PCL-hez)

 

612 mm

1,012 mm

630 mm*

* Including adjusters.

Külső méretek

   *1:	A4-es	méret	(8	1/2”	x	11”),	hosszú	oldalas	adagolás.	*2:	Csak	rövid	oldalas	adagolás	használható	az	A6-os	(5	1/2”	x	8	1/2”)	méretű	papírral.	*3:	Névleges	feszültségen,	23°C-on.	Változhat	
a	készülék	állapotától	és	a	működési	környezettől	függően.		*4:	A4-es	lapok	hosszú	oldalas	adagolása	az	első	papírtálcából.	Változhat	a	készülék	állapotától	és	a	működési	környezettől	
függően.	*5:	A	25%-os	és	400%-os	rögzített	másolási	arányok	nem	használhatók	az	RSPF	adagolóval.	*6:	Alapkiépítés	része	az	AR-6023N/AR-6020N	modellen.	*7:	Az	AR-6023D/AR-6020D/
AR-6020	modellekhez	a	Mac	OS	használatához	az	opcionális	AR-PB10	és	MX-PK10	szükséges.	Az	AR-6023N/AR-6020N		esetében	a	Windows	Server®-hez	opcionális	AR-PB10	szükséges.	Az	
AR-6023N/AR-6020N	esetében	a	Mac	OS-hez	opcionális	AR-PB10	és	MX-PK10	szükséges.	*8:	Az	AR-6023N/AR-6020N	esetében	a	PCL-hez	opcionális	AR-PB10,	a	PostScript 3-hoz	opcionális	
AR-PB10	és	MX-PK10	szükséges.	Az	AR-6023D/AR-6020D/AR-6020	esetében	a	PostScript	3-hoz	opcionális	MX-PK10	szükséges.	*9:	Nem	használható	a	Button	Manager	programmal	a	AR-
6023D/								AR-6020D/AR-6020	modelleken.	*10:	A	formátum	nem	elérhető	az	AR-6023N/AR-6020N-hez.		Használható	Button	Manager-rel	az	AR-6023D/AR-6020D/AR-6020	modelleken.	*11:	
Opcionális	AR-NB7	szükséges	hozzá.	*12:	Nem	elérhető	az	AR-6023N/AR-6020N-hez.	Nem	használható,	ha	az	AR-6023D/AR-6020D/AR-6020	készülék	AR-NB7	egységgel	van	felszerelve.	

A	megjelenés	és	a	műszaki	adatok	előzetes	tájékoztatás	nélkül	módosulhatnak.	A	nyomtatás	időpontjában	minden	információ	helytálló	volt.	Az	ENERGY	STAR	logó	egy	minősítési	jelzés,	
és	csak	az	ENERGY	STAR	program	követelményeit	igazoltan	teljesítő	termékek	minősítésére	használható.	Az	ENERGY	STAR	egy	USA-ban	bejegyzett	márkajelzés.	A	Windows,	Windows	
NT	és	Windows	Vista	a	Microsoft	Corporation	bejegyzett	védjegyei.	A	PostScript	3	az	Adobe	Systems	Incorporated	védjegye	vagy	bejegyzett	védjegye	az	Egyesült	Államokban	és/vagy	
más	országokban.	Minden	egyéb	vállalatnév,	terméknév	és	logó	a	megfelelő	tulajdonosok	védjegye	vagy	bejegyzett	védjegye.	©Sharp	Corporation	2014.	december.	Ref:	AR-6023N/D	
AR-6020N/D	AR-6020	brosúra.	Feladat:15742.	Minden	védjegy	jóváhagyott.	E&OE.

Megjegyzések

Hálózati nyomtató*6 (opcionális AR-NB7 szükséges hozzá)


