
DX-2500N
Digitální barevný multifunkční systém

Vaše firma roste. /This is why /Právě proto potřebujete 
barevný multifunkční systém, který poroste s vámi.

SÍŤOVÉ A3 BAREVNÉ ROZŠIŘITELNÉ 
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ
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Nepostradatelné provozní funkce

Připojte se ke svým kolegům v cloudu
DX-2500N dokáže pracovat v cloudu a je plně kompatibilní 

s Sharp Cloud Portal Office*1 - firemním prostředím pro sdílení 

informací, které zlepšuje týmovou práci propojením tiskáren, 

multifunkčních zařízení, tabletů, telefonů, PC a interaktivních 

tabulí BIG PAD.

Dobrá týmové práce přináší skvělé výsledky. /This is why /Právě 
proto jsme vytvořili tento všestranný cloudový multifunkční systém.

Pokud hledáte dostupný A3 síťový barevný multifunkční 

systém, který umí vše, co dnes potřebujete - a dá se snadno 

rozšířit, aby splnil vaše požadavky i zítra - měli byste si blíže 

prohlédnout cloudový DX-2500N s volitelným připojením 

k bezdrátové síti.

Zjistíte, že kromě rychlého a kvalitního tisku dokáže také 

snadno a rychle oboustranně kopírovat a skenovat. Vestavěný 

podavač dokumentů může automaticky zpracovávat až 100 

listů papíru, zatímco vy se můžete věnovat něčemu jinému. 

Váš tým ocení také další, velmi užitečné funkce, které jsme pro 

vás připravili jako součást standardního vybavení. 

Dva USB porty umožňují tisknout nebo skenovat data přímo 

u stroje. K dispozici je sada pokročilých kopírovacích funkcí 

včetně kopírování vizitek a elektronického třídění. Můžete 

dokonce skenovat dokumenty přímo do vašeho PC. 

Všechny tyto možnosti se dají snadno ovládat pomocí 

velkého barevného dotykového displeje s rychlým přístupem 

k nejčastěji používaným funkcím. Nemusíte pracně studovat 

žádný návod – stačí přijít k zařízení a začít ho používat.

INTUITIVNÍ, BAREVNÝ LCD OVLÁDACÍ PANEL

PERFEKTNÍ PRO ROSTOUCÍ FIRMY NEBO 
NÁROČNÉ PRACOVNÍ SKUPINY

*1 Vyžaduje doplňkový nástroj Sharp OSA a předplatné služeb Cloud Portal Office.
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Velmi užitečné doplňky

Výkon a univerzálnost dělá z DX-2500N ideální nástroj pro 

každého ve vaší kanceláři. A to nejen pro zaměstnance, ale 

také návštěvníky.

Sharpdesk Mobile*2 umožňuje komukoli používat tiskové 

a skenovací funkce vašeho multifunkčního systému přímo 

z tabletu nebo mobilního telefonu. Nemusíte se potýkat 

s žádnou komplikovanou technologií nebo kabelovým 

připojením. Je to stejně snadné, jako tisk z PC.

Ale tím to nekončí. Kromě Sharpdesk Mobile si můžete 

objednat libovolný z následujících doplňků, a to hned, nebo 

až ho budete v budoucnu potřebovat.

Vnitřní finišer – tento finišer šetří cenné místo a stará se 

o třídění, sešívání a děrování, aby byly vaše dokumenty 

profesionálně připravené pro další použití.

Přídavné zásobníky papíru – zvyšují zásobu papíru z 600 

listů až na 3 100 listů pro delší nepřetržitý tisk.

250GB pevný disk – velký interní pevný disk se dá využít pro 

ukládání dokumentů a obrázků a je přístupný přes síť.

Sharpdesk – tento výkonný software využijete pro 

správu a organizaci souborů na PC, včetně dokumentů 

naskenovaných z multifunkčního systému.

Emulace PostScript 3 – tento doplněk si pořiďte, když budete 

tisknout mnoho dokumentů s grafickými prvky.

Zajištění bezpečnosti dat
DX-2500N poskytuje ochranu proti neoprávněnému přístupu 

a má celou řadu standardních a doplňkových zabezpečovacích 

prostředků, jaké bývají obvykle až u mnohem dražších 

zařízení*3.

Úspora energie
Všechny multifunkční systémy Sharp mají certifikaci Energy Star 

a splňují požadavky na ochranu prostředí a úsporný provoz.

Světu vládnou mobilní přístroje. /This is why /Právě proto jsme 
umožnili snadné připojení vašich telefonů a tabletů.

*2 Dostupnost se liší podle země/regionu.
*3 Doplňkový modul MX-EB17 přidává šifrování a automatické mazání dat na pevném disku. 

ROZSÁHLÉ EFEKTIVNÍ FUNKCE PRO TISK, 
KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ A DOKONČOVÁNÍ



Technické údaje

Obecné

Doba nahřívání*4 (sekundy)            45 

Paměť (GB)
Kopírka/Tiskárna (sdílená)  2
Volitelně 1*5

Pevný disk 250*5*6 

Napájení 220 – 240 V ±10%, 50/60 Hz

Spotřeba (kW) (max.)  1,84 (220 – 240 V)

Rozměry (mm) (Š × H × V) 583 × 617 × 834

Hmotnost (kg) 73

Rychlost tisku *1 (výtisků/kopií za minutu) (max.)  
 A4 A3
 25 11

Velikost papíru*2 (min. – max.) A5R – A3W

Gramáž papíru (g/m2)
Kazety  60 – 220 
Boční vstup 55 – 300

Zásoba papíru (std. – max.)  
Listy*3  600 - 3 100
Kazety  1 – 4 (plus boční vstup)

www.sharp.cz

   *1 Podávání delším okrajem napřed.  *2 Papír A5 lze podávat pouze kratším okrajem napřed. *3 80 g/m2.  *4 Při jmenovitém napětí, 23 °C. Může se lišit podle provozních podmínek.  
*5 Vyžaduje doplňkový modul MX-EB17.  *6 Kapacita pevného disku závisí na stavu dodávek.  *7 Při podávání A4 listů delším okrajem napřed z 1. kazety, umístění originálu na sklo, 
bez použití funkcí „Automatická volba barvy“ a „Automatický barevný režim“, na plně připraveném stroji. Může se lišit podle provozních podmínek.  *8 Rozlišení vyšší než 600 dpi je 
interpolováno.  *9 Jen barevně.  *10 Ukládací kapacita závisí na typu dokumentu a nastavení skenování.  *11 Některé funkce vyžadují doplňkový modul(y).  *12 Vyžaduje doplňkový modul 
MX-PK11.  *13 IPv6 je podporován jen tiskovým protokolem LPR.  *14 Rychlost tisku může být v závislosti na typu dat nižší. Sharp proto doporučuje nainstalovat pro maximální výkon 
doplňkový modul MX-EB17.  *15 Při použití standardní zkušební předlohy Sharp s asi 700 znaky (formát A4 na výšku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 b/s, komprese 
JBIG. 

Design a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku. Logo ENERGY STAR je certifikační 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 a 
Windows Vista jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation. PostScript 3 je registrovaná ochranná známka nebo ochranné známka Adobe Systems Incorporated v USA a 
nebo dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation 
únor 2015. Ref: Prospekt DX-2500N.  Číslo: 15941. Všechny ochranné známky uznávány. E&OE.

Poznámky

Kopírka Síťová tiskárna

Síťový skener

Ukládání dokumentů (vyžaduje doplňkový modul MX-EB17)

Velikost originálu (max.)  A3

Zhotovení 1. kopie*7 (sekundy) Barevně    Černobíle
 10,0 7,4 

Nastavení počtu kopií (max.)  999

Rozlišení (dpi)
Skenování (barevně) 600 × 600
Skenování (černobíle)  600 × 600, 600 × 400, 600 × 300
Tisk 600 x 600, 9 600 (ekvivalent) x 600 (závisí na režimu kopírování)

Gradace odstínů  256

Rozsah zoomu (%)  25 – 400 (25 – 200 s podavačem) s krokem 1 %

Přednastavená měřítka  10 (5 zmenšení/5 zvětšení)

Metoda skenování Aktivace ze stroje (přes ovládací panel)
 Aktivace z počítače (přes aplikaci podporující rozhraní TWAIN)*5 

Rozlišení (dpi) (max.)                   
Aktivace ze stroje 100, 200, 300, 400, 600
Aktivace z počítače*5 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600;  
 50 – 9 600 podle nastavení uživatele*8

Formáty souborů TIFF, PDF, PDF/A, šifrovaný PDF, JPEG*9, XPS

Cíle skenování e-mail, PC, FTP server, síťová složka (SMB), USB paměť

Skenovací aplikace Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Kapacita archivu dokumentů*10  Stran Souborů
Hlavní a uživatelské složky  20 000  3 000
Složka Rychlý soubor 10 000 1 000

Ukládané úlohy*11   Kopírování, tisk, skenování, odesílané faxové zprávy

Ukládací složky Složka Rychlý soubor, hlavní složka, uživatelské složky (max. 1 000)

Zabezpečení dokumentů Ochrana heslem (pro hlavní i uživatelské složky)

Rozlišení (dpi) 600 × 600; 9 600 (ekvivalentní) × 600
Rozhraní USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Podporovaný OS Standardně Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2,
   Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2,
   Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1,
 Volitelně*12  Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 

Síťové protokoly TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk*12 (AppleTalk)

Tiskové protokoly*13 LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP,
 aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery,
 FTP pro stahování tiskových souborů, tisk přes EtherTalk, IPP

PDL Standardně Sharp Advanced Printing Language-c, emulace PCL 6*14

 Volitelně Emulace PostScript® 3™ *12

Dostupné fonty                 80 fontů pro PCL, 136 fontů pro emulaci PostScript® 3™ 

Fax (vyžaduje doplňkový modul MX-FX11)
Metoda komprese  MH/MR/MMR/JBIG

Komunikační protokol Super G3/G3

Doba odesílání*15 (sekundy) Méně než 3

Rychlost modemu (b/s) 33 600 – 2 400 s automatickým nastavením

Rozlišení při odesílání (dpi) 
 Standard 203,2 × 97,8
 Ultra Fine 406,4 × 391

Velikost dokumentu  A5 – A3 

Paměť (GB) (std. – max.) 0,5 – 1*5

Gradace odstínů   256

Vnější rozměry

Shown with options.

617 mm

1,206 mm

583 mm

851 mm*
268 mm

*904 mm when sub multi-bypass tray is extended.*904 mm při vytažení podpěrky bočního vstupu. Obrázek stroje s doplňky.


