
MX-C382SC 
Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

Kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne A4 

Z funkcją profesjonalnego skanowania kolorowego

drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie



Jako kolorowy skaner sieciowy, 
urządzenie MX-C382SC stanowi klasę 
samą w sobie. Jest w stanie przetworzyć 
do 50 oryginałów na minutę (w 
trybie jednostronnym i dwustronnym) 
i posiada 100-kartkowy podajnik 
dokumentów, umożliwiający obsługę 
dużych zadań. Użyteczne funkcje, 
takie jak automatyczne pomijanie 
pustych stron i jednoprzyciskowe 
skanowanie do użytkownika 
(poprzez e-mail), ułatwiają pracę i nie 
ograniczają wykorzystania do zwykłych 
dokumentów.

Można skanować dwustronne 
wizytówki, karty plastikowe, czeki itp., 
a następnie natychmiast przesyłać je do 
różnych odbiorców, takich jak e-mail, 
wewnętrzny twardy dysk, pamięć 
USB, pulpit komputera, serwer FTP 
lub serwer plików. Jeśli skanujesz do 
komputera, program do zarządzania 
dokumentami Sharpdesk pozwala 
przechowywać i zarządzać plikami w 
dowolnych formatach, a nawet łączyć je 
w wielostronicowe dokumenty.
Dodatkowe funkcje skanowania

Cały Twój zespół może wykorzystać zalety rozmaitych 
zaawansowanych funkcji skanowania dostępnych 
w korzystnej cenie i bez zajmowania cennej przestrzeni 
biurowej. Co więcej, można drukować i kopiować 

Przewaga w skanowaniu 

Dotychczas, jeśli potrzebowałeś naprawdę zaawansowanego 
urządzenia wielofunkcyjnego obsługującego skanowanie sieciowe 
w pełnym kolorze, musiałeś kupić kosztowne i skomplikowane 
urządzenie A3. Firma Sharp zmieniła tę sytuację, oferując nowy
system wielofunkcyjny MX-C382SC formatu A4.

Klasa sama w sobie

w wysokiej jakości z prędkością 38 stron na minutę, 
a do dyspozycji masz szeroki wybór dodatkowych opcji 
w jedynym kompaktowym i uniwersalnym urządzeniu 
wielofunkcyjnym formatu A4.

Przechwytywanie i zapisywanie danych:

Podajnik dokumentów może 

skanować różne materiały** 

o wymiarach z przedziałów 51-74 

x 85-105 mm. 

*Tylko formaty Letter/Legal, A4, A5

**Karta plastikowa: musi mieć grubość 0,1 - 0,84 mm.

•  Układ 8 stron: tworzenie wielu kopii 
wizytówek/dowodów osobistych na 
jednym arkuszu.

•  Tryb Card Shot: umożliwia 
kopiowanie obu stron karty, np. 
dowodu osobistego lub prawa jazdy 
na jednej stronie kartki, podczas 
jednej operacji.

•  Drukowanie skanów: zaawansowane 
przetwarzanie obrazu zapewniające 
precyzyjną reprodukcję kolorów.

•  Skanowanie z usuwaniem koloru 
(RGB): kasowanie wybranego koloru 
w celu zwiększenia czytelności 
tekstu.

• Automatyczne wykrywanie formatu 
strony* przy skanowaniu:  
można razem skanować dokumenty 
w różnych formatach.
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Najmocniejsze strony urządzenia

Opcjonalna 
zintegrowana wysuwana 
klawiatura

Kompaktowa 
konstrukcja pulpitu

Kolorowy panel LCD 
o przekątnej 8,5”

100-kartkowy podajnik 
dokumentów

Opcjonalnie 
oszczędzający przestrzeń 
biura wewnętrzny 
finiszer
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Stworzone dla dynamicznych biur

Wszystkie elementy urządzenia MX-C382SC zostały opracowane, 
żeby pomóc zespołom w szybkim i łatwym zarządzaniu 
przepływem zadań.

Gdy używasz go jako kopiarki, 
pierwsza strona uzyskiwana jest 
w ciągu 8,5 sekund* w trybie 
kolorowym i w ciągu 6,5 sekund 
w trybie czarno-białym, a następne 
kopiowane są z prędkością 38 
stron na minutę. Drukowanie jest 
równie szybkie i można drukować 
bezpośrednio z plików PDF, TIFF, 
XPS i JPEG zapisanych w pamięci 
USB bez konieczności korzystania ze 
sterownika. Dwóch gniazd USB można 
używać jednocześnie. 

Twardy dysk o pojemności 80 GB 
pozwala na przechowywanie 
zeskanowanych dokumentów 
i zapisywanie zadań do późniejszego 
ponownego użycia. Odbieranie faksów 
bez użycia papieru z przekazywaniem 
wewnętrznym pozwala na przesłanie 
informacji odpowiednim osobom bez 
konieczności marnowania papieru 
i toneru. 
 
 

Duży, kolorowy ekran dotykowy 
o przekątnej 8,5” z funkcją podglądu 
miniatur pozwala sterować wszystkimi 
ważnymi funkcjami. Przyciski skrótów 
z możliwością przypisania różnych 
funkcji i kolorowe elementy na ekranie 
ułatwiają obsługę.

Szybkie kopiowanie/drukowanie z prędkoś-
cią 38 stron na minutę

Podgląd miniatur ułatwia obsługę Gniazdo USB umożliwia bezpośrednie 
drukowanie z pamięci USB

*  Najlepszy czas osiągnięty przy użyciu kartki formatu A4 podawanej z pierwszej kasety papieru, kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Może w dużym 
stopniu zależeć od warunków pracy i środowiska systemu operacyjnego.



Imponująca jakość obrazu

Żeby zyskać jak najwięcej ze skanowania, 
potrzebujesz doskonałej jakości obrazu. 
Jest to kolejna dziedzina, w której 
świetnie sprawdza się urządzenie MX-
C382SC dzięki specjalnie opracowanemu 
deweloperowi i tonerowi wysokiej 
jakosci. 

Ten system pozwala każdemu w biurze 
korzystać z drukowania w wysokiej 
rozdzielczości 1 200 x 1 200 dpi przy 
wiernym odtwarzaniu cienkich linii 
i półcieni. Co więcej, tryb Auto Colour 
pozwala na precyzyjną reprodukcję 
przewidywalnych kolorów bez 
konieczności wykonywania technicznych 
lub skomplikowanych regulacji.

Nie ma potrzeby nauki żadnych 
specjalnych funkcji - szybko i łatwo 
możesz zacząć korzystać z przetwarzania 
w wysokiej jakości.

Sharp  I  MX-C382SC  I  pełnokolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A4



drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie

Uniwersalność urządzenia

Niezależnie od tego, czy wybierzesz 
wersję biurkową, czy ustawianą na 
podłodze, urządzenie MX-C382SC 
oferuje wszystkie funkcje potrzebne 
do płynnego i wydajnego 
przetwarzania zadań w biurze.

Wydajne funkcje drukowania, 
kopiowania, skanowania, faksowania 
i obsługi plików można jeszcze 
bardziej poszerzyć, zwiększając 
pojemność papieru do 2 100 kartek 
i dołączając oszczędzający przestrzeń 
biurową finiszer wewnętrzny, 
który sortuje, zszywa i przesuwa 
serie wydruków bez konieczności 
korzystania z nieporęcznego 
urządzenia dodatkowego. 

Ponadto urządzenie ma głębokość 
jedynie 438 mm, dzięki czemu bez 
problemu mieści się na biurku.

W urządzeniu MX-C382SC można 
również uruchamiać najnowsze 
aplikacje na platformie Sharp 
OSA (Open Systems Architecture). 
Aplikacje są tworzone przez 
sieć zaufanych producentów 
oprogramowania i mogą 
zautomatyzować różne zadania 
biurowe, takie jak przechwytywanie 
i rozsyłanie dokumentów lub 
zapewnić użytkownikowi dostęp 
do aplikacji sieciowych i danych 
bezpośrednio z przedniego panelu 
urządzenia.

Platforma Sharp OSA 
(Sharp Open Systems 
Architecture) 



Model MX-C382SC pomaga 
chronić poufne informacje dzięki 
zastosowanym wielowarstwowym 
zabezpieczeniom działającym przez 
całą dobę i zabezpieczającym Twoje 
dane, dokumenty i sieć.

Identyfikacja użytkownika 
zabezpieczona hasłem ogranicza 
dostęp do wszystkich ważnych 
funkcji, zapobiegając niepowołanemu 
użyciu, natomiast filtrowanie 
adresów IP/MAC, szyfrowanie 
SSL, zgodność ze standardami 
IEEE 802.1X i IPsec zapewniają 
kompleksowe zabezpieczenie przed 
przechwyceniem danych. Dodatkowo 
dokumenty można zeskanować do 
zabezpieczonych hasłem plików PDF, 
żeby ochronić je przed wglądem przez 
nieautoryzowany personel.

Zabezpieczenia, na których 
można polegać

Urządzenie MX-C382SC 

posiada wielowarstwowe 

zabezpieczenia chroniące dane, 

dokumenty i sieć.

Model MX-C382SC standardowo 
posiada twardy dysk przechowujący 
dokumenty i dane. Żeby je chronić 
i jeszcze bardziej zwiększyć 
bezpieczeństwo, zastosuj opcjonalny 
moduł ochrony danych, który szyfruje 
i bezpiecznie kasuje dane z twardego 
dysku i pamięci wewnętrznej - 
w określonych odstępach czasu lub 
na żądanie. Moduł wyposażony 
jest również w funkcję kontroli 
dokumentów zapobiegającą 
nieautoryzowanemu drukowaniu, 
kopiowaniu, skanowaniu, faksowaniu 
i przechowywaniu dokumentów, 
ograniczając możliwość kradzieży 
danych.

Firma Sharp przyjęła restrykcyjny zestaw „Zielonych 
inicjatyw”, które dotyczą nie tylko urządzenia MX-C382SC, 
ale wszystkiego, co robimy. Jest to rzeczywiste i stałe 
zobowiązanie, gwarantujące niski pobór energii, 
zmniejszenie zużycia materiałów i większą ochronę zasobów 
naturalnych przez cały czas użytkowania produktu.

Dodatkowo model MX-C382SC, tak jak inne nagrodzone 
urządzenia wielofunkcyjne firmy Sharp, posiada certyfikat 
Energy Star i zastosowano w nim najnowsze technologie 
oszczędzania energii pozwalające na wybór, po jakim 
czasie bezczynności urządzenie powinno przejść do trybu 
oszczędzania energii. Tryb ten można również uaktywnić 
ręcznie naciśnięciem przycisku.

Wspieranie ochrony środowiska

Certyfikat Energy Star Przycisk oszczędzania energii
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Model MX-C382SC jest wyposażony w szeroką gamę narzędzi ułatwiających pracę użytkownikom i administratorom.
Należą do nich:

Łatwa obsługa

Zarządzanie urządzeniem poprzez 
stronę WWW
Wszystkimi istotnymi ustawieniami 
można zarządzać przez standardową 
przeglądarkę internetową - włącznie 
z regulacją dostępu użytkownika, opcji 
bezpieczeństwa i konfiguracją.

Zdalny manager urządzeń firmy Sharp
Zainstalowany na serwerze plików 
manager (SRDM) daje scentralizowaną 
kontrolę w czasie rzeczywistym nad 
Twoimi drukarkami i urządzeniami 
wielofunkcyjnymi bez konieczności 
opuszczania stanowiska pracy. 
Zgłaszanie błędów, wsparcie 
techniczne, instalacja sterowników, 
aktualizacja firmware, konfiguracja 
drukarek: wszystko jest prostsze i łatwo 
dostępne.

Zdalna diagnostyka
Rozwiązuj problemy zanim zaczną 
wpływać na pracę, monitorując 
urządzenia wielofunkcyjne poprzez 
przeglądarkę internetową i odbierając 
komunikaty alarmowe w postaci 
wiadomości e-mail w przypadku, gdy 
konieczne jest podjęcie czynności 
konserwacyjnych.

Program Printer Status Monitor
Pozwala na sprawdzenie stanu 
działania urządzeń wielofunkcyjnych 
z komputera, więc przed rozpoczęciem 
zadania można sprawdzić ilość toneru 
i papieru. Co więcej, po zakończeniu 
wydruku odpowiedni komunikat jest 
wyświetlany na pulpicie.

Okno statusu zadań 
Wgląd w okno stanu zadań w panelu 
sterowania pozwala przejrzeć wszystkie 
zadania i ich bieżącą pozycję w kolejce.  

Interfejs dostępu zdalnego
Pozwala wyświetlić główny panel 
sterowania urządzenia MX-C382SC 
na ekranie komputera, umożliwiając 
sterowanie wszystkimi ważnymi 
funkcjami z komputera.

Program SRDM - podgląd stanu urządzenia Interfejs dostępu zdalnego - zdalne sterowanie urządzeniem MX-C382SC z komputera



Dane techniczne wyposażenia dodatkowego
Nie ma dwóch dokładnie takich samych grup roboczych, a każdy ma inne potrzeby. Wybierz różne z poniższych opcji, żeby 
dopasować urządzenie wielofunkcyjne do Twojej firmy.

6. MX-KB12 
Wysuwana klawiatura

7. MX-FXX3 
Moduł faksu 

2. MX-CSX1 
Szuflada 

3. MX-CSX2 
Szuflada 

4. MX-DS14 
Element podstawy  

5. MX-DS13 
Podstawa

Przykładowe konfiguracje

1. MX-FN12 
Finiszer 
wewnętrzny
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Urządzenie główne
Szuflada

2 x Element podstawy
Podstawa

Urządzenie główne
3 x Element podstawy

Podstawa

Urządzenie główne
Finiszer

3 x Szuflada
Podstawa

Urządzenie główne
Finiszer

2 x Szuflada
Element podstawy

Podstawa
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Obróbka końcowa

1. MX-FN12 Finiszer wewnętrzny
  A4 - A5 (offset/zszywanie) 

Pojemność papieru: 280 kartek (A4, 80 g/m2)
 Liczba zszywanych kartek: maks. 30 kartek
 Miejsca zszycia: 1 miejsce (w narożniku)

Urządzenie główne

2.   Szuflada MX-CSX1
 Od A4 do A5: 500 kartek (80 g/m2)

3.   Szuflada MX-CSX2
 Od A4 do B5: 500 kartek (80 g/m2)

4.  Element podstawy MX-DS14 
 Podstawa zestawiana z elementów pozwala regulować wysokość  
 urządzenia wielofunkcyjnego

5.  Podstawa MX-DS13 

6.   Wysuwana klawiatura MX-KB12 
 Zintegrowana z urządzeniem głównym

Faks

7.  Moduł faksu MX-FXX3
 Moduł faksu Super G3 
 
 Moduł faksu internetowego MX-FWX1
 Umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów poprzez Internet

Drukowanie

Moduł XPS MX-PUX1 
(wymagany jest moduł MX-SMX3)
Umożliwia drukowanie w XPS 

Moduł rozszerzenia pamięci MX-SMX3 
Dodatkowa pamięć 1 GB

Zestaw czcionek kodów kreskowych AR-PF1 
Umożliwia drukowanie kodów kreskowych

Licencje programu Sharpdesk

MX-USX1 x 1 użytkownik
MX-USX5 x 5 użytkowników
MX-US10 x 10 użytkowników
MX-US50 x 50 użytkowników
MX-USA0 x 100 użytkowników

Platforma Sharp OSA®

Integrator aplikacji MX-AMX1
Dodaje dane do zeskanowanych dokumentów, zanim zostaną przetworzone 
lub zarchiwizowane

Licencje programu Network Scanner Tool na platformie 
Sharp OSA*

MX-UN01A x 1 użytkownik
MX-UN05A x 5 użytkowników
MX-UN10A x 10 użytkowników
MX-UN50A x 50 użytkowników
MX-UN1HA x 100 użytkowników 

Bezpieczeństwo

Moduł ochrony danych MX-FR28U
Szyfruje i kasuje dane na twardym dysku

Niektóre opcje mogą być niedostępne w zależności od regionu sprzedaży.

* Dostępny w późniejszym terminie.

Lista elementów wyposażenia opcjonalnego



Dane techniczne
MX-C382SC 
Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje 
były aktualne w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfikatu 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 firmy Microsoft Corporation. Nazwy wszystkich pozostałych 
przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi 
do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, listopad 2010 Ref: MX-C382SC. Wszystkie znaki handlowe 
zaznaczono. E&OE.

 1 192 mm

494 mm

596 mm

 Dane ogólne 
Prędkość urządzenia (maks.) Tryb kolorowy i czarno-biały 

38 str./min
Format papieru Maks. A4, min. A5
Gramatura papieru Szuflada: 60 g/m2 - 105 g/m2 

Podajnik boczny: 55 g/m2 - 209 g/m2 
Podajnik DSPF: 35 g/m2 - 280 g/m2

Pojemność Standardowa: 600 kartek 
(szuflada na 500 kartek i 100-kartkowy uniwersalny podajnik boczny)   
Maksymalna: 2 100 kartek 
(cztery kasety na 500 kartek każda i podajnik boczny na 100 kartek)

Czas nagrzewania*1 Krótszy niż 90 sekund
Pamięć Kopiarka: standardowo 512 MB 

Drukarka: standardowo 1 GB, maks. 2 GB 
Twardy dysk: 80 GB*2

Źródło zasilania Napięcie znamionowe ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy (maks.) 1,84 kW (przy zasilaniu napięciem od 220 do 240 V)
Wymiary zewnętrzne 560 x 494 x 789 mm (z tacą podajnika bocznego) 
(szer. x gł. x wys.)
Waga  53 kg

 Kopiarka  
Format skanowanego Maks. A4 
oryginału
Czas uzyskania  W trybie kolorowym: 8,5 s, w trybie czarno-białym: 6,5 s 
pierwszej kopii*3

Kopiowanie w trybie Maks. 999 kopii 
ciągłym
Rozdzielczość 600 x 600 dpi
Gradacja Odpowiednik 256 odcieni
Zakres regulacji skali  Od 50 do 200% ze skokiem 1% 
kopiowania
Zaprogramowane skale  8 skal (4R/4E) 
kopiowania

 Kolorowy skaner sieciowy
Metoda skanowania Tryb push scan (z panelu sterowania), tryb pull scan (z aplikacji zgodnej ze  
   standardem TWAIN)
Rozdzielczość Push scan: 100, 200, 300, 400, 600 dpi 

Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 
50 - 9 600 dpi

Formaty plików TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG (w kolorze), XPS*4

Programy narzędziowe  Program Network Scanner Tool, program Sharpdesk, interfejs TWAIN 
skanera
Odbiorcy zeskanowanych Skanowanie do e-mail, na pulpit, do serwera FTP, folderu sieciowego, 
dokumentów  pamięci USB, i-faksu*5

 
 
 
 
 

 Przechowywanie dokumentów
Pojemność  Folder główny i foldery własne*6: 38 GB, 
przechowywania  5 500 stron*6 lub 3 000 plików  
dokumentów Folder tymczasowy: 12 GB, 1 700 stron*6 lub 1 000 plików
Przechowywanie zadań Kopie, wydruki, skany, wysłane faksy*7

Foldery do Folder główny, własny (maks. 1 000 folderów) 
przechowywania  Folder tymczasowy
Przechowywanie  Ochrona hasłem 
poufnych danych

 Drukarka sieciowa
Rozdzielczość 1 200 x 1 200 dpi
Interfejs USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy  Windows® 2000/XP, Windows® Server 2003/2008/2008R2, Windows 
operacyjne  Vista®, Windows® 7 
   Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 
   10.5 -10.5.8, 10.6 - 10.6.2
Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Protokoły druku LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie załączników e-mail), HTTP, 

aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych 
plików, druk EtherTalk, IPP

Emulacja PDL Standardowo: emulacja PCL6/5c i PS3 
Opcjonalnie: XPS*8

Dostępny zestaw Dostępne czcionki: 80 czcionek do emulacji PCL, 136 czcionki do emulacji PS3 
czcionek

 Faks czarno-biały (wymagany jest opcjonalny moduł MX-FXX3)
Metody kompresji MH, MR, MMR, JBIG
Protokoły komunikacji Super G3/G3
Czas wysyłania Krótszy niż 3 sekundy*9

Prędkość modemu Od 33 600 b/s do 2 400 b/s z automatyczną redukcją prędkości
Rozdzielczość wysyłania Standardowa: 203,2 x 97,8 dpi  

w trybie Ultra Fine: 406,4 x 391 dpi
Format zapisu A4 - A5 
Pamięć 8 MB pamięci flash
Odcienie szarości Odpowiednik 256 odcieni

*1:   Przy zalecanym napięciu zasilającym. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu.
*2:   1 GB = jeden miliard bajtów w odniesieniu do pojemności twardego dysku. Rzeczywista pojemność 

sformatowanego dysku jest mniejsza.
*3:   Najlepszy czas osiągnięty przy użyciu kartki formatu A4 podawanej z pierwszej kasety papieru, kopiowanie 

bezpośrednio z szyby, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Może w dużym stopniu zależeć od 
warunków pracy i środowiska systemu operacyjnego.

*4:   Do przeglądania plików XPS na komputerze z systemem operacyjnym innym niż Windows Vista niezbędna jest 
aplikacja XPS Viewer.

*5:   Wymagany jest opcjonalny moduł MX-FWX1.
*6:   Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej firmy Sharp (format A4 o pokryciu 6%, obraz czarno-biały). 

Folder tymczasowy korzysta z tej samej powierzchni dyskowej co funkcja budowania prac. Podczas korzystania 
z obu funkcji równocześnie na dysku dostępne jest 12 GB. W przypadku dokumentów kolorowych liczba 
przechowywanych stron jest mniejsza.

*7:  Wymagany jest opcjonalny moduł MX-FXX3.
*8:  Wymagane są opcjonalne moduły MX-PUX1 i MX-SMX3.
*9:  Pomiar na podstawie standardowej kartki testowej firmy Sharp z ok. 700 znakami przy standardowej 

rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33 600 b/s, z kompresją JBIG.


