
MX-B201D/MX-B201DRN
Digitální multifunkční systém

Rychlé. Spolehlivé. Kompaktní. 

Systémy pro černobílý tisk/kopírování a barevné skenování 
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Nejenže můžete kvalitně černobíle 
tisknout a kopírovat rychlostí až 20 
stran za minutu, ale jako standard 
získáte i barevné skenování. A to je 
teprve začátek. 

První kopie je dokončena během 
pouhých 8,0 sekund* – ideální 
ve chvílích, kdy chcete zkopírovat 
jen stranu nebo dvě – a naše 
technologie SPLC se postará o co 
nejrychlejší zpracování vašich dat, 
čímž zajistí špičkový tiskový výkon. 
Z naskenovaného dokumentu může 
být zhotoveno až 99 kopií a vestavěná 
funkce eSort vám zjednoduší život díky 
automatickému setřídění několika sad 
dokumentů. K dispozici je i standardní 
funkce pro oboustranné kopírování 
dokladů (průkazů, kreditních karet 
atd.) na jednu stranu papíru. 

K oběma zařízením je dodáván také 
program Sharpdesk. Tento všestranný 

Malé velikostí, velké výkonem 

Dost malé na to, aby se vešly na váš stůl, a přesto vybavené velmi 
výkonnými funkcemi pro zvýšení produktivity – stylové MX-B201D 
a MX-B201DRN jsou skvělá volba pro každou moderní kancelář.

Výkonné a produktivní řešení 
pro domácí a malé kanceláře 
s barevným skenováním a 
možností síťového připojení.

správce dokumentů vás snadno zbaví 
všech problémů spojených s ukládáním, 
spravováním, vyhledáváním a sdílením 
naskenovaných předloh. Jednoduše 
prohledávejte seznam náhledů a 
přetáhněte požadovaný obrázek do 
vámi zvoleného umístění.

Nabídka pro rozšíření produktivity
Vyberte si mezi MX-B201D nebo 
MX-B201DRN s oboustranným 
obracecím podavačem a síťovým 
tiskem/skenováním a přidáním dalších 
doplňků vytvořte vlastní ideální řešení. 
S řadou dalších možností zahrnujících 
např. síťový tisk a barevné skenování 
s možností ukládání na USB paměť, 
přídavnou kazetu na 250 listů nebo 
50listový obracecí jednostranný 
podavač pro jednodušší oboustranné 
skenování a kopírování investujete 
do multifunkčního systému, který 
splní vaše potřeby nejen dnes, ale 
i v budoucnosti.

Vynikající kvalita dokumentů
Ať už si vyberete kterýkoliv model, díky 
rozlišení 600 × 600 dpi a 256úrovňové 
stupnici šedi budou vaše dokumenty 
vždy ostré i v těch nejmenších 
detailech. Digitální řízení expozice 
automaticky přizpůsobí kontrast při 
kopírování pro docílení jasnějších, 
čitelnějších kopií a speciální režim Text/
Foto doladí výsledek podle toho, zda 
kopírujete text nebo fotografi e.

Efektivní a úsporné
Všechny multifunkční systémy od Sharp 
splňují kritéria Energy Star, čímž šetří 
energii a snižují výdaje na provoz. Ale 
MX-B201D a MX-B201DRN se svým 
režimem předehřívání, nastavením 
úspory toneru a automatickým 
vypínáním zacházejí v ekonomice 
provozu ještě dál.

*  Nejlepší dosažený čas A4 kopírování při podávání papíru z 1. kazety, umístění originálu na sklo a připraveném stroji. 
Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.
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Hlavní přednosti

Doplňkový oboustranný obracecí 
podavač dokumentů 
(u MX-B201DRN standard)

LCD ovládací panel Doplňková kazeta na 250 listů 

Doplňky

MX-RP13 Oboustranný obracecí 
podavač dokumentů 
Kapacita: 50 listů
Gramáž papíru: 56 g/m2 – 90 g/m2

U MX-B201DRN v základní konfi guraci

MX-CS10 kazeta na papír
Kapacita: 250 listů
Gramáž papíru: 56 g/m2 – 80 g/m2

MX-NB11 Síťový modul
Karta síťového rozhraní pro síťový tisk/skenování
U MX-B201DRN v základní konfi guraci

MX-FX12 Faxový modul
Super G3 faxový modul vyžaduje MX-NB11

Základní jednotka*
Oboustranný obracecí podavač 

dokumentů

* S nainstalovanými moduly MX-FX12 a MX-NB11



Technické údaje

Design a specifi kace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku. Logo ENERGY 
STAR je certifi kační známka a smí být použito jen pro označení konkrétních produktů, u kterých bylo ověřeno, že 
splňují požadavky úsporného programu ENERGY STAR. Známka ENERGY STAR je registrována v USA. Windows, 
Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation.
Všechny ostatní názvy společností, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky 
příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation leden 2011. Ref: MX-B201D/MX-B201DRN
Všechny ochranné známky uznávány. E&OE.

VÁŠ PARTNER

298 mm

460 mm

518 mm

MX-B201D/MX-B201DRN
Digitální multifunkční systém

 Obecné 
Rychlost tisku (max.) 20 kopií/výtisků za minutu
Velikost papíru Max. A4, min. A6
Gramáž papíru Kazeta: 56 g/m2 – 80 g/m2

     Boční vstup: 56 g/m2 – 128 g/m2

Zásoba papíru Standardní: 300 listů (kazeta na 250 listů a boční vstup 50 listů),
     Maximální: 550 listů (2 kazety na 250 listů a boční vstup 50 listů)
Duplex Standardní
Doba nahřívání*1 – (Režim automatického startu)
Paměť 64 MB
Napájení Jmenovité střídavé napětí 230 V ± 10%, 50/60 Hz
Spotřeba (max.) 1,0 kW
Rozměry (š × h × v) 518 x 460 x 298 mm
Hmotnost  Přibližně 16,3 kg

 Kopírka  
Velikost originálu Max A4
Doba zhotovení 1. kopie*2 8,0 s
Nastavení počtu kopií Max. 99 kopií
Rozlišení Skenování: 600 × 600 dpi (režim Foto)
              600 × 300 dpi*3 (režim AE/Text)
     Tisk: 600 × 600 dpi
Gradace Ekvivalentní 256 úrovním
Rozsah zoomu  25 – 400 % s krokem 1 % (50 – 200 % s doplňkovým podavačem RSPF)
Přednastavená měřítka 7 měřítek (4 zmenšení / 3 zvětšení)

 Tiskárna
Rozlišení  600 × 600 dpi
Rozhraní  USB 2.0  
Podporované OS  Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7
Emulace PDL SPLC (Sharp Printer Language with Compression)

 Barevný skener 
Metoda skenování Aktivace ze stroje (přes ovládací panel),
     Aktivace z počítače (přes aplikaci podporující rozhraní TWAIN)
Rozlišení  600 × 600 dpi (rozsah nastavení: 50 – 9 600 dpi)
Protokoly  TWAIN, WIA (Windows® XP), WPD (Windows Vista® & Windows® 7), STI
Rozhraní  USB 2.0
Podporované OS Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7
Skenovací programy Button Manager, Sharpdesk*4

 

 Síťová tiskárna/skener (vyžaduje doplňkový modul MX-NB11, u MX-B201DRN standard)  
Síťové rozhraní  10Base-T/100Base-TX
Podporované OS Windows® 2000/XP, Windows Server® 2003/2008, Windows Vista®,   
     Windows® 7
     Mac OS*5 X 10.2 - 10.6
Paměť 128 MB
Síťové protokoly  TCP/IP
Emulace PDL Emulace PCL6/PS3*5

Dostupné fonty 80 fontů pro PCL, 136 fontů pro emulaci PS3*5

 Fax (vyžaduje doplňkové moduly MX-NB11 a MX-FX12)  
Metoda komprese MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol Super G3/G3
Doba odesílání Méně než 3 sekundy*6

Rychlost modemu 33 600 b/s až 2 400 b/s s automatickým nastavením
Rozlišení při odesílání Standard: 203,2 × 97,8 dpi
     Fine: 203,2 × 391 dpi
Paměť 2 MB fl ash paměť
Odstíny šedé Ekvivalentní 256 úrovním

 Doplňky
MX-RP13 Oboustranný obracecí podavač (u MX-B201DRN standard) 
Zásoba papíru 50 listů
Gramáž papíru 56 g/m2 – 90 g/m2

MX-CS10 Kazeta na papír
Zásoba papíru 250 listů
Gramáž papíru 56 g/m2 – 80 g/m2

MX-NB11 Síťový modul (u MX-B201DRN standard)
MX-PK10 Modul pro PS3
MX-FX12 Faxový modul
MX-USX1 Licence Sharpdesk × 1 uživatel
MX-USX5 Licence Sharpdesk × 5 uživatelů
MX-US10 Licence Sharpdesk × 10 uživatelů
MX-US50 Licence Sharpdesk × 50 uživatelů
MX-USA0 Licence Sharpdesk × 100 uživatelů 

*1  Režim automatického startu umožňuje uživateli aktivovat funkci kopírování stisknutím tlačítka Start v době, kdy 
stroj přechází do provozního stavu poté, co byl vypnutý nebo v úsporném režimu. Kopírování se spustí automa-
ticky hned, jakmile je stroj připraven.

*2  Nejlepší dosažený čas A4 kopírování při podávání papíru z 1. kazety, umístění originálu na sklo a připraveném 
stroji. Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.

*3  Lze změnit na 600 × 600 dpi přes uživatelské nastavení.
*4  Sharpdesk nepodporuje Windows® 2000 a Windows Server® 2003/2008.
*5  Vyžaduje doplňkový modul MX-PK10.
*6  V režimu Super G3 při rychlosti 33,6 kb/s. 

Příklad stroje MX-B201D


