
Rozumiemy problemy wydajności /This is Why/Właśnie dlatego 
jesteśmy dumni, że możemy podpisać się pod tymi uniwersalnymi 
wysokowydajnymi urządzeniami wielofunkcyjnymi

WYSOKOWYDAJNE CZARNO-
BIAŁE URZĄDZENIE 
WIELOFUNKCYJNE SRA3

MX-M1204/MX-M1054/MX-M904
Cyfrowy system wielofunkcyjny



Dopuszczenie do bezczynności urządzeń przetwarzania 
dokumentów jest kosztowne i nieekonomiczne. Terminy 
napiętych zadań przekroczone, możliwości zaprzepaszczone, 
a rozczarowanie rośnie. Maksymalna przepustowość nie jest 
tylko luksusem, to kwestia zasadnicza.

Oto powody, dla których punkty usługowe i działy 
reprograficzne w dużych firmach potrzebują naszych 
urządzeń MX-M1204, MX-M1054 lub MX-M904. 

Zostały one skonstruowane z myślą o maksymalnej 
wydajności drukowania dokumentów w dużym 
nakładzie. Dzięki możliwości długotrwałego drukowania 
i kopiowania z prędkością 90,105 i 120 stron na minutę 
są naszymi najbardziej wydajnymi i niezawodnymi 
wysokonakładowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi.

Wysoka trwałość 

Stałe podawanie papieru z prędkością do 120 stron na 
minutę stanowi techniczne wyzwanie. Ale utrzymanie 
takiej wydajności przy różnorodności materiałów 
w szerokim asortymencie urządzeń obróbki końcowej 
- w codziennej, wielogodzinnej pracy - wymaga 
rzeczywistego inżynierskiego talentu. I właśnie w tych 
urządzeniach możemy go odnaleźć.

Podajniki papieru o dużej pojemności wykorzystujące 
nasz potrójny powietrzny system podawania zapewniają 
sprawny transport, na przykład, papieru formatu 
SRA3 i kredowego. A w przypadku rzadkiego zacięcia 
papieru nasze czujniki pobierania kilku kartek wykryją 
i zdiagnozują problem, umożliwiając operatorowi 
usunięcie go nie powodując opóźnień.

Maksymalna pojemność papieru to 13500 arkuszy, 
toner i papier można uzupełniać bez przerywania pracy, 
a inne funkcje, takie jak automatyczne przełączanie 
podajników i deweloper o długiej przydatności 
dodatkowo zmniejszają konieczność ręcznej obsługi.

Utrzymanie wydajności łatwiejsze niż kiedykolwiek dotąd.
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Przestoje są kosztowne /This is Why/Właśnie dlatego 
zapewniamy niezawodność w standardzie.

Wysokowydajne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne



Szybki zwrot inwestycji 

Urządzenia odznaczają się trwałością, którą chciałbyś sobie 
zapewnić wykonując wiele zadań. Więc warto poświęcić 
trochę czasu i rozważyć niektóre z nowych możliwości, 
które mogą one zapewnić Twojemu zespołowi.

Po pierwsze można drukować i kopiować na dowolnych 
papierach o formacie od A5R do SRA3. Można 
również podawać powlekane i niepowlekane papiery 
o gramaturze do 300 g/m².

Skanowanie jest równie imponujące. Dostępny w standardzie, 
zaawansowany podajnik dokumentów może przetworzyć 
do 200 oryginałów na minutę - w kolorze - do plików 
w formacie JPEG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A, szyfrowanych plików 
PDF lub kompaktowego formatu PDF.

Skany można wysyłać bezpośrednio do odbiorców poczty 
e-mail, serwera FTP, serwera sieciowego, na pulpit, do 
pamięci USB lub na wewnętrzny twardy dysk urządzenia 
wielofunkcyjnego. Dostępna jest także praktyczna funkcja 
skanowania do użytkownika, która umożliwia szybkie 
skanowanie bezpośrednio na własny adres e-mail.

1 terabajt pojemności 

Wszystkie oferowane urządzenia zostały wyposażone 
w ogromny twardy dysk o pojemności 1 TB. Można 
go wykorzystać do zapisywania zeskanowanych 
dokumentów, co umożliwia ich udostępnianie, ponowne 
wykorzystanie i ponownie przywołanie w dowolnym 
czasie lub po prostu bezpieczne przechowywanie. 

Można również dodać systemem mirroringu danych, 
który umożliwia odzyskanie danych w przypadku 
uszkodzenia twardego dysku.
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KOLOROWE 
SKANOWANIE SIECIOWE

Niektóre funkcje są niezbędne. /This is Why/Właśnie 
dlatego zapewniamy je w standardzie.

Najważniejsze funkcje



4

Urządzenia MX-M1204, MX-M1054, MX-M904 
sprostają każdemu zadaniu, które przed Tobą stoi. 
Weźmy na przykład opcje obróbki końcowej. Dostępny 
jest szeroki wachlarz rozwiązań, które w ramach jednego 
procesu pozwolą przygotować w pełni wykończone, 
rozseparowane i gotowe do dystrybucji dokumenty. 
Jedyne, co musisz zrobić, to wybrać moduły, które 
najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej działalności.

Dostępna jest cała rodzina opcjonalnych 
wielopunktowych zszywaczy i dziurkaczy, które 
uzupełnione o funkcję separacji poziomej pozwalają 
uzyskać wykończone i porozdzielane dokumenty. 
Ponadto nasze urządzenia wyposażyliśmy w regulowany 
moduł korekcji, który współpracuje z materiałami różnego 
typu, oraz opcjonalny moduł zginający, który pozwala 
na zaginanie dokumentów w układzie Z, C, zaginanie 
w harmonijkę oraz zaginanie podwójne i połówkowe.

Poprodukcyjny inserter ułatwia wstawianie firmowych 
okładek, przekładek i innych stron do wydruków. 
Istnieje możliwość dodania segregatorów o dużej 
pojemności i wózków, służących do segregowania 
dokumentów i transportu do 10 tys. kartek równocześnie, 
przygotowanych do obróbki końcowej off-line i dystrybucji.

Możesz taśmowo tworzyć różnego typu broszury. 
Wybierz wiodący na rynku system składu broszur 
Plockmatic pozwalający przygotowywać zszywane 
i zaginane broszury o maksymalnie 120 stronach - bez 
spowalniania procesu druku - wszystko równo przycięte 
i profesjonalnie złożone.

Żeby dodatkowo podnieść wygodę pracy, możesz 
wstępnie skofigurować bilety na dwadzieścia zadań, 
a intuicyjny interfejs zapewni Ci precyzyjną kontrolę nad 
miejscami zszycia i zaginania.

System GBC SmartPunch umożliwia wygodne 
i zautomatyzowane dziurkowanie. System ten wyposażony 
jest w pojemną tacę pozwalającą ograniczyć przerwy, 
a także w kilka zestawów wykrojników.

Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego 
zwiększają trwałość wysokowydajnego urządzenia, 
zapewniając wszechstronność umożliwiającą stawienie 
czoła wszelkim wyzwaniom w dowolnym czasie. 

Funkcje obróbki końcowej

Każda firma stale się zmienia /This is Why/Właśnie dlatego 
nasze urządzenia wielofunkcyjne są tak uniwersalne.

SZEROKI WYBÓR 
FUNKCJI OBRÓBKI 

KOŃCOWEJ
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Natychmiastowa wydajność 

Jeśli to wszystko brzmi skomplikowanie, zachowaj spokój. 
Wprowadziliśmy możliwość sterowania wszystkimi 
podstawowymi funkcjami - i podgląd stanu urządzenia - 
z dużego 10,1-calowego dotykowego panelu sterowania 
z ustawieniem pochylenia, które ułatwia obserwację.

Jednak w przeciwieństwie do innych dotykowych 
paneli nasz został wyposażony w technologię „finger-
swipe”. Więc wszystko, co musisz zrobić sprowadza 
się do zalogowania w swoim spersonalizowanym oknie 
podstawowym, a następnie w prosty sposób sterować 
urządzeniem dotykając lub przesuwając palcem.

Możesz również uzyskać pełny dostęp do internetu, 
umożliwiający przeglądanie i drukowanie zawartości stron 
WWW bez korzystania z komputera. Ponadto można 
zainstalować platformę Sharp OSA®, która umożliwia 
integrację z aplikacją typu „chmura” i uruchamianie aplikacji 
SaaS (Software as a Service - oprogramowanie jako usługa) 
dostarczanych przez partnerów technologicznych firmy Sharp.

Przemyślany projekt 

Zwróciliśmy szczególną uwagę na wygodę operatora. 
Opcjonalna klawiatura QWERTY ułatwia wprowadzanie 
danych do zeskanowanych dokumentów. 

Dodaliśmy również doskonale widoczny wskaźnik stanu 
urządzenia, który emituje czerwone światło, jeśli stan 
urządzenia wymaga uwagi operatora. Ponadto informacje 
o każdym ważnym obszarze – w tym materiałach 
eksploatacyjnych i mechanizmie transportu papieru – 
są dostępne z przodu urządzenia wielofunkcyjnego, 
umożliwiając szybką i łatwą interwencję.

Wprowadziliśmy także nasz innowacyjny zdalny 
panel sterowania, dzięki któremu można przeglądać 
i obsługiwać przedni panel urządzenia z komputera, 
przejmować kontrolę, zmieniać ustawienia, rozwiązywać 
problemy, a nawet na żywo przeprowadzać szkolenia 
bez opuszczania swoich stanowisk pracy.

Łatwa obsługa

Rozumiemy presję terminów /This is Why/Właśnie dlatego 
każde zadanie czynimy szybkim i łatwym.

PANEL STEROWANIA Z MOŻLIWOŚCIĄ ODCHYLANIA I OPCJONALNĄ WYSUWANĄ KLAWIATURĄ
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Myślisz, że urządzenia o takiej wydajności muszą zużywać 
mnóstwo energii i są drogie w eksploatacji. Prawda 
jest taka, że zadaliśmy sobie wiele trudu, aby były one 
w najwyższym stopniu przyjazne dla środowiska.

Po pierwsze, w konstrukcjach zastosowaliśmy plastik 
z biomasy oraz wykorzystujemy toner z biomasy do 
drukowania i kopiowania: materiały, które w znacznie 
mniejszy sposób negatywnie wpływają na środowisko 
niż konwencjonalny plastik i toner.

Połączenie krótkich czasów nagrzewania, wydajnego 
zespołu utrwalania, nowego przetwarzania 
toneru w niskiej temperaturze oraz wykorzystania 
energooszczędnych lamp LED w skanerze umożliwiło 
obniżenie zużycia energii i kosztów eksploatacji.

Urządzenia zostały również wyposażone w funkcję 
skanowania w trybie Eco, która zapobiega zbędnemu 
nagrzewaniu zespołu utrwalającego, jeśli urządzenie 
wielofunkcyjne jest wykorzystywane tylko do skanowania.

Czasy włączania i wyłączania można zaprogramować 
zgodnie z wybranym harmonogramem, a tryb 
automatycznego wyłączania umożliwia dokładne ich 
dostosowanie poprzez określenie konkretnych dat.

Wykorzystanie tych funkcji - równocześnie lub osobno 
- sprawia, że posiadające certyfikat Energy Star modele 
MX-M1204, MX-M1054 i MX-M904 są w najwyższym 
stopniu przyjaznymi dla środowiska wysokonakładowymi 
urządzeniami wielofunkcyjnymi na rynku. 

Troska o środowisko naturalne

Rozumiemy Twoją troskę o środowisko /This is Why  
/Właśnie dlatego nasze urządzenia wielofunkcyjne zużywają 
mniej zasobów naturalnych
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Niezawodne bezpieczeństwo  

Nasze urządzenia wielofunkcyjne zostały wyposażone 
w niektóre najbardziej niezawodne funkcje ochrony 
danych dostępne na rynku, np. szyfrowanie danych. 
Identyfikacja użytkownika kontrolująca dostęp do 
wszystkich opisywanych urządzeń wielofunkcyjnych 
jest chroniona hasłem. Dodatkowo nowe modele 
wyposażone są w praktyczną funkcję inicjalizacji 
danych, która umożliwia usunięcie danych z urządzenia 
wielofunkcyjnego, gdy nadejdzie czas na jego podmianę.
 
Bezpieczny interfejs sieciowy, sieciowe pakiety szyfrujące 
SSL i IPsec, zabezpieczenie sieci poprzez porty oraz 
filtrowanie adresów IP/MAC chroni przed najbardziej 
stanowczymi atakami. 

Zabezpieczyliśmy nasze urządzenia również na wypadek 
niespodziewanych sytuacji, wyposażając je w takie funkcje, jak: 
ochrona hasłem plików PDF, drukowanie ukrytych wzorów, 
która pozwala na ujawnianie znaków wodnych (np. „POUFNE: 
NIE WOLNO KOPIOWAĆ”), oraz drukowania chronionego 
kodem PIN na ujawnianie znaków wodnych, która wymaga 
obecności użytkownika przy urządzeniu wielofunkcyjnym, 
zanim rozpocznie się drukowanie dokumentu.
 
Inne funkcje ochrony danych obejmują szyfrowanie 
i bezpieczne usuwanie danych zapisanych na twardym 
dysku, automatycznie lub na żądanie. 

Nasza funkcja kontroli dokumentów* może zapobiec 
kopiowaniu, skanowaniu, wysyłaniu faksem 
i archiwizowaniu poufnych dokumentów przez osoby 
nieupoważnione. Podczas pierwszego kopiowania 
lub drukowania do dokumentu dodawane są dane 
chroniące przed kopiowaniem. Przy próbie skopiowania 
lub zeskanowania takiego dokumentu, zadanie zostanie 
anulowane albo wydrukowana pusta strona.

* Wymagany jest opcjonalny moduł ochrony danych.

Bezpieczeństwo

Niektóre informacje są do wiadomości wszystkich, a inne nie  
/This is Why/Właśnie dlatego chronimy Cię 
wielowarstwowym systemem zabezpieczeń.

WIELOWARSTWOWE 
ZABEZPIECZENIA



16. MX-FN21  
Finiszer 

MX-PN13A/C/D

17. MX-FN22    
Finiszer 
siodłowy  

14. MX-RB13     
Moduł rozsyłania 

11. MX-ST10 Segregator  
o dużej pojemności

11. MX-ST104 Segregator 
o dużej pojemności

14. MX-RB13     
Moduł rozsyłania

13. MX-GB50A - 
dziurkacz SmartPunch 
zgodny ze standardem 
GBC

15. MX-FD10   
Moduł zaginania 
stron

12. MX-CA10  
Wózek do transportu 
dokumentów

12. MX-CA10 
Wózek do transportu 
dokumentów

1 Tylko dla modelu MX-M904. 2 Wymagane w przypadku instalacji MX-LC13. 3  Wymagane w przypadku instalacji 2 x MX-LC13. 4 Segregator MX-ST10 może być elementem końcowym zestawu.

18. MX-BM50 
Składacz broszur 
(Plockmatic)

20. MX-FD50 
Moduł zaginania 
stron

22. MX-XB50 
Moduł 
transportu

19. MX-TM50  
Gilotyna 21. MX-CF50  

Podajnik okładek

MX-M1204/MX-M1054/MX-M904
• Podawanie papieru A4, A3 i SRA3
•  Pojemność papieru - 8 500 kartek
•  4 000-kartkowy finiszer
•  100-kartkowy zszywacz

•  Wskaźnik stanu urządzenia
•  Korekcja zagięć
•  Inserter
• Dziurkacz SmartPunch zgodny  

ze standardem GBC

• Składacz broszur Plockmatic
•  Przycinanie in-line
• Moduł zaginania stron

MX-M1204/MX-M1054/MX-M904
• Podawanie papieru A4, A3 i SRA3

•  Pojemność papieru - 8500 kartek
•  Wskaźnik stanu urządzenia

•  Korekcja zagięć 
•  Segregator o dużej pojemności  
 5000 kartek i wózek
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Przykładowe elementy wyposażenia opcjonalnego i konfiguracje
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8. MX-FN251   
Finiszer  
siodłowy 

4. MX-LC13   
Podajnik papieru  
o dużej pojemności 
(2 szuflady)

4. MX-LC13   
Podajnik papieru  
o dużej pojemności  
(2 szuflady)

10. MX-CF11     
Inserter

1. MX-MFX1 
Uniwersalny podajnik 
boczny

5. MX-MF11 
Uniwersalny podajnik  
boczny MX-RB173

Moduł łączenia

MX-PNX4A/C/D

9. MX-RB18 
Zespół korekcji zagięć

7. MX-FN241    
Finiszer 6. MX-SL10 

Wskaźnik stanu 
urządzenia

Urządzenie 
główne

2. MX-LC12 
Podajnik papieru  
o dużej pojemności (A4)

3. MX-LCX3 N1  
Podajnik papieru  
o dużej pojemności 
(A3)

MX-RB162

Podajnik boczny

MX-M1204/MX-M1054/MX-M904
•  Podawanie papieru A4, A3 i SRA3
•  Pojemność papieru - 13 500 kartek
•  4000-kartkowy finiszer
•  100-kartkowy zszywacz

•  20-klartkowe broszury
•  Wskaźnik stanu urządzenia
•  Przycinanie in-line
•  Inserter 

•  Korekcja zagięć 
•  Segregator o dużej pojemności 
 10000 kartek i wózek
•  Różne funkcje zaginania

MX-M1204/MX-M1054/MX-M904
•  Podawanie papieru A4, A3 i SRA3
•  Pojemność papieru - 8500 kartek
•  4000-kartkowy finiszer
•  100-kartkowy zszywacz

•  20-klartkowe broszury
•  Wskaźnik stanu urządzenia
•  Przycinanie in-line
•  Inserter 
•  Korekcja zagięć 

•  Segregator o dużej pojemności 
 5000 kartek i wózek
•  Różne funkcje zaginania

Przykładowe elementy wyposażenia opcjonalnego i konfiguracje
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Urządzenie główne

Klawiatura MX-KB13

1. Uniwersalny podajnik boczny  
MX-MFX1  
Od A5R do A3W, 100 kartek (80 g/m2)
(do urządzenia głównego)
Nie można zainstalować z modułem MX-LC13.

2. MX-LC12 - podajnik papieru o dużej pojemności (A4)
Od A4 do B5, 3500 kartek (80 g/m2) Wymagany jest moduł MX-
MFX1. Nie można zainstalować z modułem MX-LCX3N lub MX-LC13.

3. MX-LCX3 N - podajnik papieru o dużej pojemności (A3) 
Od A3 do A4R, 3000 kartek (80 g/m2)
Wymagany jest moduł MX-MFX1. Nie można zainstalować  
z modułem MX-LC12 lub MX-LC13.
Niedostępny w przypadku modeli MX-M1204 i MX-M1054.

Podajnik boczny MX-RB16  
(pomiędzy urządzeniem głównym i modułem MX-LC13) Należy 
zainstalować z modułem MX-LC13.

4. Podajnik papieru o dużej pojemności MX-LC13 (2 szuflady) 
Od SRA3 do A4R, 2500 kartek (80 g/m2)
Wymagany jest moduł MX-RB16. Nie można zainstalować z modułem 
MX-LC12 lub MX-LCX3N.

Moduł łączenia MX-RB17  
Wymagany, jeśli zostały zainstalowane  
2 moduły MX-LC13.

5. Uniwersalny podajnik boczny  
MX-MF11 (do modułu MX-LC13)
Od SRA3 do A5R, 500 kartek (80 g/m2) 

6. Wskaźnik stanu urządzenia MX-SL10

Obróbka końcowa

7. Finiszer MX-FN24 (na 3000 prac - 50-kartkowy zszywacz) 
Od A3 do B5R (offset/zszywanie), od A3W do A5R  
(bez offsetu)
Taca offsetowa: 3000 kartek*
Taca górna: 250 kartek*
Pojemność zszywacza: 50 kartek*
(miejsca zszycia: z przodu, z tyłu albo 2 punkty zszycia)
Nie można zainstalować z modułem MX-FN25.
Niedostępny w przypadku modeli MX-M1204 i MX-M1054.

8. Finiszer siodłowy MX-FN25 (na 2000 prac - 50-kartkowy 
zszywacz) Od A3 do B5R (offset/zszywanie), od A3W do A5R (bez offsetu)
Taca offsetowa: 2 000 kartek*
Taca górna: 250 kartek*
Pojemność zszywacza: 50 kartek*
(miejsca zszycia: z przodu, z tyłu albo 2 punkty zszycia)
Taca zszywania broszur: 10 zestawów  
(od 11 do 15 kartek), 15 zestawów  
(od 6 do 10 kartek), 30 zestawów (od 2 do 5 kartek)
Nie można zainstalować z modułem MX-FN24.
Niedostępny w przypadku modeli MX-M1204 i MX-M1054.

Moduł dziurkacza MX-PNX4A/C/D (do finiszera MX-FN24 lub MX-FN25)
A: 2 dziurki, C: 4 dziurki, D: 4 dziurki szeroko rozstawione
Niedostępny w przypadku modeli MX-M1204 i MX-M1054.

9. Zespół korekcji zagięć MX-RB18
Umożliwia korekcję zagięć papieru poprzez wywieranie nacisku na 
wypukłości/wklęsłości.
Wymagany, jeśli został zainstalowany moduł MX-FN21 lub MX-FN22.

10. Inserter MX-CF11  
(2 pojemniki o pojemności 200 kartek)
Od SRA3 do A5R, 200 kartek każdy (80 g/m2)
Wymagany jest moduł MX-RB18.

11. Segregator o dużej pojemności MX-ST10
Od SRA3 do A5R
Taca separacji pionowej: 5000 kartek  
(A4, 80 g/m2)
Taca górna: 250 kartek (80 g/m2)  
Wymagany jest moduł MX-RB18 
albo moduł MX-RB13 lub  
MX-FD10, jeśli segregator został podłączony 
 do finiszera MX-FN21/FN22.

12. Wózek do transportu dokumentów MX-CA10
Dostarczany z modułem MX-ST10.
Ułatwia transport wykończonych dokumentów w miejsce 
przeznaczenia.

13. MX-GB50A - dziurkacz SmartPunch zgodny ze 
standardem GBC
Format papieru: A4
Gramatura papieru: od 75 do 216 g/m2

MX-GBX12 (12 dziurek) VeloBind
MX-GBX20 (20 dziurek) Plastic Comb
MX-GBX21 (21 dziurek) Plastic Comb
MX-GBX23 (23 dziurki) Hole Wire
MX-GBX34 (34 dziurki) Hole Wire
MX-GBX47 (47 dziurek) Color Coil
MX-GBX34PR (34 dziurki) ProClick
MX-GBX2H65 (2 dziurki 6,5 mm)
MX-GBX4H65 (4 dziurki 6,5 mm)
MX-GBX2H80 (2 dziurki 6,5 mm)
MX-GBX4H80 (4 dziurki 8 mm)
MX-GB54 (19 dziurek) Plastic Comb
MX-GB55 (34 dziurki) Hole Wire
MX-GB56 (4 dziurki 8 mm)

Wymagany jest moduł MX-RB13, albo moduł MX-FN21 lub MX-FN22

14. Moduł rozsyłania MX-RB13 
(pomiędzy 100-kartkowym finiszerem i inserterem).
Należy zainstalować, jeśli nie jest wymagany moduł MX-FD10.
Wymagany, jeśli został zainstalowany moduł MX-GB50A.

15. Moduł zaginania MX-FD10   
Funkcje zaginania obejmują zaginanie w układzie  
Z, C, zaginanie w harmonijkę oraz zaginanie  
podwójne i połówkowe. Można zainstalować  
tylko z finiszerem MX-FN21 lub MX-FN22.

Klawiatura

Inserter

Moduł zaginania

WireBindCombBind®

Segregator

Uniwersalny podajnik boczny

Finiszer

Finiszer siodłowy

Elementy wyposażenia opcjonalnego

Color Coil®ProClick®

VeloBind®2 dziurki
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16. Finiszer MX-FN21 (na 4000 prac - 100-kartkowy 
zszywacz) 
Od A3 do B5 (offset/zszywanie),  
od SRA3 do A5R (bez offsetu)
Taca górna: 1500 kartek*
Taca środkowa: 250 kartek*
Taca dolna: 2500 kartek*
Pojemność zszywacza: 100 kartek*
(miejsca zszycia: z przodu, z tyłu albo 2 punkty zszycia)
Wymagany jest moduł MX-RB18.  
Nie można zainstalować z modułem MX-FN22.

17. Finiszer siodłowy MX-FN22 
(na 4000 prac - 100-kartkowy zszywacz) 
Od A3 do B5 (offset/zszywanie), od SRA3 do A5R (bez offsetu)
Taca górna: 1500 kartek*
Taca środkowa: 250 kartek*
Taca dolna: 2500 kartek*
Pojemność zszywacza: 100 kartek*
(miejsca zszycia: z przodu, z tyłu albo  
2 punkty zszycia)
Taca zszywania broszur: 5 zestawów  
(od 16 do 20 kartek),
10 zestawów (od 11 do 15 kartek),  
15 zestawów (od 6 do 10 kartek),
25 zestawów (od 1 do 5 kartek). Maks. 20 kartek na zestaw.
Wymagany jest moduł MX-RB18. Nie można zainstalować z modułem 
MX-FN21.

Moduł dziurkacza MX-PN13A/C/D  
(do finiszera MX-FN21 lub MX-FN22)
A: 2 dziurki, C: 2/4 dziurki, D: 4 dziurki szeroko rozstawione

Moduł przycinający MX-TM10 (do finiszera MX-FN22)
Szerokość przycięcia do 20 mm, 1500 kartek (80 g/m2)

18. Składacz broszur MX-BM50 (Plockmatic) 
A4, A3, SRA3
Format papieru: od 206 x 275 mm (min.) do 320 x 457,2 mm (maks.)
Gramatura papieru: od 64 do 300 g/m2

Pojemność: od 1 do 30 kartek* (ze zszywaniem i wyginaniem); 
od 1 do 6 kartek* (bez zszywania i wyginania); 
Wymagane są moduły MX-FN21 i MX-XB50.

19. Gilotyna MX-TM50 (do składacza broszur Plockmatic)
Długość przycięcia: 1-16 mm, standardowa: 4,5 mm
Wymagany jest moduł MX-BM50.

20. Moduł zaginania stron MX-FD50 (do składacza broszur 
Plockmatic) 
A4, A3, SRA3
Format papieru: od 206 x 275 mm (min.) do 320 x 457,2 mm (maks.)
Gramatura papieru: od 64 do 300 g/m2

Pojemność: od 1 do 30 kartek* (ze zszywaniem i wyginaniem)
Wymagane są moduły MX-BM50 i MX-TM50.

21. Podajnik okładek MX-CF50 (do składacza broszur 
Plockmatic)
Gramatura papieru: od 70 do 250 g/m2

Pojemność: 20 mm (ok. 200 kartek, gramatura papieru 80 g/m²)
Wymagany jest moduł MX-BM50.

22. Moduł transportu MX-XB50
Wymagany jest moduł MX-BM50.

Faks

Moduł faksu internetowego MX-FWX1
Moduł faksu MX-FX11
Moduł faksu Super G3.

Komunikacja

Drukowanie

Zestaw czcionek kodów kreskowych MX-PF10
Umożliwia drukowanie kodów paskowych.

Moduł XPS MX-PUX1
Umożliwia drukowanie w XPS.

Moduł przeglądania stron WWW - MX-AM10
Umożliwia przeglądanie stron internetowych i drukowanie z panelu 
sterowania.

Skanowanie

Moduł stemplujący AR-SU1
Oznacza zeskanowane dokumenty do sprawdzenia.

Moduł zwiększonej kompresji MX-EB11
Umożliwia tworzenie wysoko skompresowanych plików PDF.

Licencje programu Sharpdesk

MX-USX1/X5/10/50/A0
Licencje programu Sharpdesk (1/5/10/50/100 użytkowników)

Platforma Sharp OSA®

Integrator aplikacji MX-AMX1
Moduł komunikacji aplikacji MX-AMX2
Zewnętrzny moduł kont MX-AMX3 

Bezpieczeństwo

Moduł ochrony danych MX-FR38U (wersja bez certyfikatu)
Moduł do tworzenia kopii stron MX-EB15
Dodatkowy twardy dysk umożliwia tworzenie kopii zapasowych 
plików przechowywanych na twardym dysku

*1 Format A4 lub mniejszy, 80 g/m2.

Finiszer

Finiszer siodłowy

Elementy wyposażenia opcjonalnego



Dane ogólne

Drukarka sieciowa

Wymiary zewnętrzne Uwagi

Kopiarka

Kolorowy skaner sieciowy

Przechowywanie dokumentów

Faks (wymagany jest opcjonalny moduł MX-FX11)

Rozdzielczość (dpi)   1200 x 1200, 600 x 600
Interfejsy  USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012,  
  Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8
  Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
Protokoły sieciowe  TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (Netware), 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 Standardowa Emulacja PCL6, Adobe® PostScript® 3TM

 Opcjonalna XPS*3

Dostępny zestaw czcionek 
PCL  80
Adobe® PostScript® 3TM  139

Pojemność przechowywania dokumentów (strony lub pliki)  
Folder główny i własny 35 000*8 lub 5 000
Folder tymczasowy 10000*8 lub 1000    
Przechowywanie zadań  Kopie, wydruki, skany, wysłane faksy*6

Przechowywanie folderów Folder tymczasowy, główny, własny (maks. 1000)
Przechowywanie poufnych danych Ochrona hasłem

Metoda skanowania Push scan (poprzez panel sterowania)
 Pull scan (z aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN)

Rozdzielczość (dpi)
Tryb Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600
Tryb Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
 50 - 9 600 zgodnie z ustawieniem użytkownika

Formaty plików  XPS*4, PDF, szyfrowane pliki PDF, kompaktowy format PDF*5, PDF/A-1b,
  JPEG (tylko kolorowe), TIFF

Odbiorcy zeskanowanych  Skanowanie do e-mail, serwera FTP, na pulpit, do folderu sieciowego (SMB), 
dokumentów do pamięci USB, faksu*6, i-faksu*7

Oprogramowanie narzędziowe skanera  Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, Sharp Network Scanner Tool 

Maks. format skanowanego oryginału  A3
Czas uzyskania pierwszej kopii*2 (sekundy)  
MX-M1204  3,2
MX-M1054  3,2
MX-M904 4,0   
Kopiowanie w trybie ciągłym (maks. liczba kopii) 9 999
Rozdzielczość (dpi)  1200 x 1200, 600 x 600
Gradacja odcieni 256  
Zakres regulacji skali kopiowania (%) 25 – 400 (25 – 200 przez podajnik DSPF) ze skokiem 1%
Zaprogramowane skale kopiowania 10 skal (5R/5E)

Metody kompresji MH/MR/MMR/JBIG
Protokoły komunikacji Super G3
Czas wysyłania*9 (sekundy) Krótszy niż 3 sekundy
Prędkość modemu (b/s)  33600 - 2400 z automatyczną redukcją prędkości
Rozdzielczość wysyłania (dpi)
 Standardowa 203,2 x 97,8
 Ultra Fine 406,4 x 391
Format zapisu A5 – A3
Pojemność pamięci (min. - maks.) - GB 1
Odcienie szarości 256

Maks. prędkość urządzenia (stron/kopii na minutę) 
 A4 A3
MX-M1204  120 54
MX-M1054  105 52
MX-M904 90 47
Format papieru  (min. - maks.) 
Szuflady 1 i 2 A4
Szuflada 3 A4R - A3W
Szuflada 4  A5R - A3
Uniwersalny podajnik boczny A5R - A3W
Gramatura papieru (g/m2) 
Szuflady 1 i 2 60 - 105
Szuflady 3 i 4 60 - 220
Uniwersalny podajnik boczny  52 – 300
Pojemność papieru (standardowa - maksymalna) 
Liczba kartek 3 100 – 13 500
Szuflady  4 – 8 (oraz uniwersalny podajnik boczny)
Czas nagrzewania*1 (sekundy) 210 lub mniej
Podajnik dupleks  standardowy
Pamięć 
Kopiarka/drukarka (udostępniona) 5 GB
Pojemność twardego dysku 1 TB
Źródło zasilania Napięcie znamionowe ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy (maks.) (kW)  
MX-M1204  2,99
MX-M1054  2,99
MX-M904 2,76
Wymiary - mm (szer. x gł. x wys.)  1084 x 790 x 1237
Ciężar (kg) 295

790 mm**

1,276 mm

1,551 mm

5,982 mm*

* 6,103 mm with exit tray extended
** 878 mm when control panel is facing upwards.

Dane techniczne

*1 Przy zalecanym napięciu zasilającym. Zależy od ustawień urządzenia i warunków 
w otoczeniu.*2 Najlepszy czas osiągnięty przy użyciu kartki formatu A4, podawanej dłuższą 
krawędzią 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. *3 Wymagany jest opcjonalny moduł  MX-PUX1. *4 Do przeglądania plików XPS 
na komputerze z systemem operacyjnym innym niż Windows Vista, niezbędna jest aplikacja XPS 
Viewer. *5 Wymagany jest opcjonalny moduł. *6 Wymagany jest opcjonalny moduł MX-FX11. 
*7 Wymagany jest opcjonalny moduł MX-FWX1. *8 Pomiar na podstawie standardowej kartki 
testowej firmy Sharp (format A4 o pokryciu 6%, obraz czarno-biały). W przypadku dokumentów 
kolorowych liczba przechowywanych stron jest mniejsza. *9 Pomiar na podstawie standardowej 
kartki testowej firmy Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany dłuższą krawędzią) przy 
standardowej rozdzielczości w trybie Super G3,z prędkością 33600 b/s, z kompresją JBIG.

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. Windows, Windows XP, Windows Server 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, czerwiec 2013 
Ref: Brochure MX-M1204/MX-M1054/MX-904. Wszystkie znaki handlowe zaznaczono. E&OE.

www.sharp.pl

*6.103 mm przy wysuniętej tacy wyjścia
**878 mm przy panelu sterowania ustawionym do góry


