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LÉPJEN BE A DIGITÁLIS VILÁGBA

SHARP DOKUMENTUMKEZELÔ MEGOLDÁSOK



AZ AR-5316 /AR-5320 MÛSZAKI ADATAI

MÁSOLÓ

NYOMTATÓ

NNyyoommttaattóó  aallaappkkiiééppííttééssbbeenn
NNyyoommttaattáássii  sseebbeesssséégg  ((AA44)) 12 oldal/perc (A4)
NNyyoommttaattáássii  ffeellbboonnttááss  ((ddppii)) 600
LLaapplleeíírróó  nnyyeellvv GDI
OOppeerráácciióóss  rreennddsszzeerr Windows 95/98/Me/2000/XP
CCssaattoollóó  aallaappkkiiééppííttééssbbeenn IEEE 1284, USB 1.1
NNyyoommttaattáássii  ffuunnkkcciióókk 2 az 1-re / 4 az 1-re, N-az 1-re

keretnyomtatás, képtájolás, 
laphoz igazítás, vízjel, képbeállítás

AAllaappggéépp
TTííppuuss Asztali
TTeecchhnnoollóóggiiaa Lézer
PPaappíírrmméérreett  ––  mmaaxx.. A3
PPaappíírrmméérreett  ––  mmiinn.. A5 (A6R oldaladagolóból)
PPaappíírrffiióókkookk  aallaappkkiiééppííttééssbbeenn 1 (AR-5316), 2 (AR-5320)
PPaappíírrkkaappaacciittááss  aallaappkkiiééppííttééssbbeenn 350 lap (AR-5316), 600 lap (AR-5320)
OOllddaallaaddaaggoollóó  ((8800gg//mm22)) 100 lap
PPaappíírrssúúllyy  ((gg//mm22)) 50–90 (200 oldaladagolóból)
KKiimmeenneettii  ppaappíírrmmeennnnyyiisséégg  ((AA44)) 250 lap
FFeellmmeelleeggeeddééssii  iiddôô  ((mmpp)) 45

MMáássoollóó
MMáássoolláássii  sseebbeesssséégg  AA44  llaapp//ppeerrcc 16/20
MMáássoolláássii  sseebbeesssséégg  AA33  llaapp//ppeerrcc 9/12
EEllssôô  mmáássoollaattii  iiddôô  ((mmpp)) 7,2
MMaaxx..  eerreeddeettii  mméérreett A3
FFoollyyaammaattooss  mmáássoollaatt 999
SSzzkkeennnneerr  ffeellbboonnttááss  ––  ooppttiikkaaii  ((ddppii)) 600 x 600
FFeellbboonnttááss  ––  kkiimmeenneettii  ((ddppii)) 600 x 600
SSzzüürrkkeeáárrnnyyaallaatt 256
ZZoooomm  ttaarrttoommáánnyy 25-400%
EEllôôrree  bbeeáállllííttootttt  éérrttéékkeekk 50/70/81/86/100/115/122/141/200%
MMeeggvviilláággííttáássii  mmóóddookk Auto / Szöveg / Fotó
MMaannuuáálliiss  ssööttééttííttééss  ––  vviilláággoossííttááss 5 fokozat (Szöveg / Fotó)
MMáássoolláássii  ffuunnkkcciióókk Automata Papírválasztás, Automata 

Aránybeállítás, Automata Papírfiók-váltás,
Másolás memóriából, Eltolásos papírkiadás
Elôfûtés, Másolatszámláló, Festékkímélô 
üzemmód, Számkódos hozzáférés 
(20 felhasználó)

ÁÁllttaalláánnooss
MMéérreetteekk  ––  aallaappggéépp  HHxxSSzzxxMM  ((mmmm)) 590x577x470 (AR-5316)

590x577x555 (AR-5320)
SSúúllyy  ((kkgg)) 31,3 (AR-5316)

36,3 (AR-5320)
MMaaxx..  eenneerrggiiaaffeellhhaasszznnáállááss  ((kkWW)) 1,2

OOppcciióókk
AARR--SSPP66 40 lapos ( 50-90g/m2) Automata 

Lapadagoló (SPF)
AARR--DDKK5511//WW Gépasztal AR-5316-hoz
AARR--DDKK5522//WW Gépasztal AR-5320-hoz

OPCIÓK
ÉRTÉKES KIEGÉSZÍTÔK AZ AR-5316/5320-HOZ

11.. AARR--SSPP66
16/20 lap/perc teljesítményû 
automata lapadagoló, akár 
40 eredeti (56-90g/m2) behúzására.

22.. GGééppaasszzttaallookk
A papírfiókok számától függôen 
kétféle gépasztal választható.
AARR--DDKK5511//WW  gépasztal AR-5316-hoz 
(1 papírfiókhoz)
AARR--DDKK5522//WW gépasztal AR-5320-hoz 
(2 papírfiókhoz)

ALAPGÉP

22

11

A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk. Windows és Windows NT 
a Microsoft Corporation tulajdona. Minden más cégnév, terméknév és emblémák 
a kizárólagos tulajdonosaik tulajdonát képezik

SHARP CORPORATION      OSAKA, JAPAN Forgalmazó és szerviz:



EGY ERÔTELJES ÉS KOMPAKT 

IRODAI MEGOLDÁS

GGyyoorrss  mmáássoollááss  ééss  rröövviidd  eellssôô  mmáássoollaattii  iiddôô

Az AR-M160 és AR-M205 7,2 másodperces

elsô másolati ideje sok értékes idôt takarít

meg rövid másolati munkák sorozata esetén.

A folyamatos 16/20 percenkénti másolattal

(A4) több munkát végezhet rövidebb idô alatt.

EEggyysszzeerr  SSzzkkeennnneell  //  SSookkaatt  NNyyoommttaatt  

Az AR-5316 és 5320 alapkiépítésben

rendelkezik az Egyszer Szkennel / Sokat

Nyomtat funkcióval, mely memóriájában

tárolja a beolvasott eredetiket, hogy onnan

villámgyorsan akár laponként 999 másolatot

készítsen.

KKiieemmeellkkeeddôô  kkééppmmiinnôôsséégg

A nagy teljesítményû, 600 dpi felbontású

nyomtatómû és a 256 szürkeárnyalat biztosítja

a részletek finom visszaadását. A Digitális

Automata Megvilágítás a másolatok optimális

kontrasztját kínálja, a Szöveg/Fotó mód

automatikusan megkülönbözteti a

dokumentum szövegrészeit és a fényképeket,

hogy a legjobb eredmény érdekében

beállíthassa a másolat kontrasztját.

DDiiggiittáálliiss  KKééppsszzeerrkkeesszzttééssii  FFuunnkkcciióókk

SSzzéélleess  ZZoooomm  ttaarrttoommáánnyy

A digitális képfeldolgozásnak köszönhetôen

ezek a kompakt gépek széles 25-400%-os

Zoom tartománnyal rendelkeznek, melyet

1%-os lépésekben lehet beállítani.

XXYY  iirráánnyyúú  nnaaggyyííttááss

Használja ki a szabadságot, melyet az

egymástól függetlenül állítható XY irányú

nagyítás biztosít!

FFeekkeettee  --  ffeehhéérr  nneeggaattíívv

A negatív-másolás segítségével egy

mozdulattal változtathat fekete-fehér képbôl

fehér-feketét.

AAuuttoommaattaa  llaappaaddaaggoollááss

Az opcionális automata lapadagoló (AR-SP6)

megszünteti az eredetik egyenkénti üveglapra

helyezésébôl származó nehézségeket, és

lehetôvé teszi, hogy egy másolatköteget

készítsen akár 40 eredeti példányról.

KKöönnyyvvmmáássoollááss

A könyvmásolás funkció nyitott, akár A3-as

méretû nyitott könyvek és újságok oldalait

másolja külön A4-es lapokra.

* Nem elérhetô az opcionális lapadagoló használatakor

MMÁÁSS  FFOONNTTOOSS  TTUULLAAJJDDOONNSSÁÁGGOOKK

• Festékkímélô üzemmód

• Számkódos hozzáférés (20 felhasználó)

• Automata Papírválasztás

• Automata Nagyítási Arány

HHeellyyii  nnyyoommttaattááss  aallaappkkiiééppííttééssbbeenn

Az AR-5316 és 5320 lehetôvé teszi a helyi

nyomtatást 12 nyomat percenkénti

teljesítménnyel. A további funkciókkal, mint

a Lapmérethez Igazítás, Több az Egyre- 

és Vízjelnyomtatás, melyek eddig csak 

a nagyobb multifunkciós berendezések

sajátjai voltak, idôt és papírt megtakarítva

kölcsönöz dokumentumainak

professzionális külsôt. 

NNyyoommttaattóó  ÁÁllllaappoottjjeellzzôô  AAbbllaakk

A Nyomtató Állapotjelzô Ablak a

legfontosabb nyomtatási információk, mint

az on- és offline állapot, aktuális nyomtatási

munka, nyomtató állapota, papír- és

festékmennyiség kényelmes ellenôrzését

teszi lehetôvé az Ön számítógépérôl.

SSmmaarrttSShhaarriinngg  mmeeggoosszzttááss

Az AR-5316 és 5320 SmartSharing

funkciója lehetôvé teszi több számítógép

hálózat nélküli közvetlen csatlakoztatását.

Ez nagyon elônyös lehet olyan kisebb

munkacsoportok számára, ahol néhány

számítógép van, helyi hálózat azonban

nincs kiépítve. Az USB 1.1 és IEEE 1284

csatolók alapkiépítésben állnak

rendelkezésre.

AR-5316/AR-5320 
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AR-5316/AR-5320 

LLéézzeerr  MMáássoollóó  //  NNyyoommttaattóó

IInnttuuiittíívv  kkeezzeellôôppaanneell

Egyszerûen elérheti az AR-5316 

és 5320 kifinomult funkcióit a

könnyen kezelhetô panelrôl.

EEnneerrggiiaattaakkaarréékkooss  tteerrvveezzééss

Az energiafelhasználás minimumra

szorításának érdekében az AR-5316 és 5320,

kétszintû energiakímélô üzemmóddal

rendelkezik. Az Automata Kikapcsolás mini-

malizálja a szükséges energiát, az Elôfûtô

üzemmód csak a hôhenger fûtését kapcsolja

ki, így csökkenti az energiafelhasználást.

NNaaggyy  ppaappíírrkkéésszzlleett

Az AR-5316 alapkiépítésben 350-, 

az AR-5320 pedig 600 lapos 

papírkapacitással rendelkezik.

NNyyoommttaattááss  kkíívváánnssáágg  sszzeerriinntt

Az AR-5316 és 5320 alapkiépítésben

nyomtatóként mûködik, hogy könnyedén

végezze nyomtatási munkáit.

TTööbbbb  hheellyy  aazz  iirrooddáábbaann

El fog csodálkozni, hogy ilyen nagy

teljesítmény mellett az AR-5316 

és 5320 milyen kis helyigényû. 

A belsô lapkiadó szükségtelenné

teszi a kiálló lapfogadó tálcákat. 

A gép elhelyezése így könnyû, sima

oldalainak és kompakt méreteinek

köszönhetôen oda teheti, ahol más

gép már nem fér el.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELÔNYÖK

Az AR-5316 kezelôpanele


