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Forgalmazó és szerviz:

SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

Digitális Multifunkciós Rendszer

AR-M165
AR-M207

A designban és a specifikációban a  változtatás jogát fenntartjuk. A nyomtatás pillanatában az összes információ korrekt. Az ENERGY STAR lógó egy tanúsító jel, amit csak azon igazoltan meghatározott termékekre vonatkoznak, amik  megfelelnek
az ENERGY STAR program követelményeinek. Az ENERGY STAR egy az Egyesült Államokban regisztrált jel. Az ENERGY STAR irányelvek csak  az Egyesült Államokban, Európában, Ausztráliában, Újzélandon és Japánban lévő termékekre vonatkoznak.
A Windows és Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az összes többi vállalat név, terméknév és lógótípus, védjegy vagy regisztrált védjegye ezek kizárólagos tulajdonosainak.

MÛSZAKI JELLEMZÕK AR-M165/AR-M207

Asztali
Maximum A3, minimum A6R*1

(AR-M165) Alapban: 350 lap (250+100), maximum: 850 (250x3+100)
(AR-M207) Alapban: 600 lap (250*2+100), maximum: 1100 (250x4+100)

56g/m2-től 90g/m2-ig (oldaltálcából 200g/m2-ig)
250 lap (A4)

45 mp
7,2 mp

Alapban: 16 MByte
Bővítő memória: 256 MB

220 V ± 10%, 50/60 Hz
Maximum 1,2 kW

(AR-M165) 590 x 595 x 435 mm (tető nélkül)
(AR-M207) 590 x 595 x 520 mm (tető nélkül)

(AR-M165) 30,6 kg (AR-M207) 34,2 kg

Másolási sebesség (max.)
Eredeti papírméret
Folyamatos másolás
Felbontás

Szürkeárnyalat
Zoomtartomány

Beállított másolási arányok
Jellemzők

16/20 lap/perc (A4)
Max. A3

Max. 999 másolat
Szkennelés: 600x600 dpi (Fotó módban), 600x300 dpi

(Auto/Szöveg módban)
Nyomtatás: 600x600 dpi

256 szint
25%-400% (SPF/RSPF adagolóból 50%-200%-ig)

1 %-os lépésekben
10 fokozat (5 kicsinyítés + 5 nagyítás)

Automata papírválasztás, automata méretarány választás,
automata tálcaválasztás, Egyszer Szkennel / Sokat Nyomtat, elforgatott

másolás, elektronikus szortírozás, XY zoom, dupla oldal másolás, kártyakép, 
margóeltolás, margó-/széltörlés,  többképes másolás (4 az 1-re, 2 az 1-re), 

eltolásos kimenet, előfűtés/automata kikapcsolás üzemmódok, 
kétoldalas másolás, festékkímélő üzemmód, 

másolás/nyomtatás/ lapolvasás engedélyező-elszámoló mód*3 (max. 50 felhasználóra)

*1: A6R oldaltálcából
*2: A4-es papír a papírtálcából történő adagolásakor az első másolati idő függ a működési környezettől 

és a használat állapotától.
*3: AR-NB3 szükséges a nyomtatás/lapolvasás  elszámolásához.
*4: AR-NB3 és AR-PK1N szükséges a PostScript nyomtatáshoz.
*5: AR-PK1N szükséges.
*6: A 600 dpi-nél magasabb felbontás szoftveres interpolációval készül.
*7: A 300 dpi felbontás csak PCL6-os és PCL5e-s meghajtó programban választható ki.
*8: AR-PK1N szükséges PDF közvetlen nyomtatásához.
*9: ITU-T teszt 1-es táblázata alapján normál felbontásnál Super G3 módban, 33,600 bps, JBIG  
      tömörítés.

Fax (opcionális AR-FX11 szükséges)

Tömörítési mód
Kommunikációs protokoll
Átviteli idő
Modem sebesség
Átviteli felbontás

Rögzítési méret
Memória
Szürkeárnyalat szintek
Jellemzők

MH/MR/MMR/JBIG
Super G3/G3

Kevesebb mint 3 másodperc*9

33,600 bps-től 2400 bps-ig automatikus sebesség csökkentéssel
Normál: 8 pont x 3,85 sor/mm

Ultrafinom: 16 pont x 15,4 vonal/mm
A3-tól A5-ig

2 Mb flash memória, max. 10 Mb (opcióval)
256 szinttel megegyező

Gyors és csoport tárcsázó gomb (összesen 50), 300 memóriában
tárolt gyorshívószám, 9 munkaprogram, körfax (200 helyre), memóriából

való küldés és memóriába fogadás, gyors online átvitel, automata
kicsinyítés (küldés/fogadás),elforgatásos küldés/fogadás, hosszú eredeti

küldése (max. 800 mm), feldarabolt vétel, kétoldalas vétel, időzített átvitel,
lehívás (polling), F-Code kompatíbilis (bizalmas, körlevél),

elszámolás mód (50 felhasználóra)

Típus
Papírméret
Papírkapacitás

Papírsúly
Kimeneti kapacitás
Felmelegedési idő*2

Első-másolati idő*1

Memória

Energiaszükséglet
Energiafelhasználás
Méretek (H x Sz x M)

Súly (csak az alapgépé)

Általános

Színes lapolvasó

Hálózati nyomtatás/Lapolvasás (opcionális AR-NB3 szükséges)

Másoló

Nyomtató

Nyomtatás felbontás
Lapolvasó felbontás

Hálózati csatoló felület
Támogatott Op. rendszerek

Memória
Hálózati protokollok
Jellemzők

Fájl formátumok

Lapolvasási mód

Felbontás
Protokollok
Csatoló felület
Támogatott Op. rendszerek

Lapolvasó rendeltetési helyek

Lapolvasó felhasználói programok

Kezelőpanelről kezdeményezett lapolvasás (Push scan) és TWAIN
kompatíbilis alkalmazásból kezdeményezett lapolvasás (Pull scan)

600x600 dpi (beállítási tartomány: 50-től 9600 dpi*6-ig)
TWAIN, WIA (csak Windows Xp-nél), STI

USB 1.1, USB 2.0
Windows 98/Me, Windows Xp (Home/Professional),

Windows 2000 (Professional)
SharpdeskTM, e-mail, fax, OCR, Microsoft Word, 

könyvtárba (filing)
Gombkezelő, Sharpdesk™

Nyomtatási sebesség
Felbontás
Csatoló felület
Támogatott op. rendszer

PDL emuláció 

Elérhető betűtípusok 
Jellemzők

16/20 lap/perc (A4)
600 dpi

IEEE 1284, USB 1.1, USB 2.0
Windows NT® 4.0 (Workstation SP5 vagy újabb),

Windows® 2000 (Professional), Windows® XP (Home/Professional),
Windows® 95/98/Me

Alapban: SPLC (Sharp Printer Language with Compression)
Opcióként*4:PCL6/5e, PS3 emuláció

80 PCL betűtípus, 136 PS3 betűtípus a PS3 emulációhoz*5

Egyszer feldolgoz/Sokat nyomtat (ROPM), kétoldalas nyomtatás,
többképes nyomtatás (2 az 1-re, 4 az 1-re), oldalhoz igazítás,

kép tájolása, automatikus papírválasztás, elforgatott nyomtatás,
kimeneti tálca választás, képbeállítás, tiszta fekete-fehér nyomtatás,

vízjelek, eltolásos nyomatkiadás, állapotablak

600 dpi, 300 dpi*7

75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400,
600 x 600 dpi

10Base-T/100Base-TX
Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 (Workstation SP5 és

későbbi), Windows® 2000 (Professional)/XP
(Home/ Professional), Mac OS 8.6-tól 9.2.2-ig, Mac OS X 10.1.5,

10.2-től 10.2.8-ig (kivéve 10.2.2), Mac 10.3-tól 10.3.4-ig*5

64Mb, max. 320Mb  SO-DIMM 256 MB (144 lábú) modullal
TCP/IP, IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

PCL és PS3 emuláció*5, Printer Administration Utility,
Printer Status Monitor, PDF/TIFF direkt nyomtatás*8,

hálózati lapolvasás (lapolvasás email-be/FTP szerverre/Asztalra),
LDAP, IP/MAC cím szűrés

JPEG, PDF, TIFF

Opciók

Modell név
AR-VR5 (Standard AR-M165)
AR-RP6N
AR-SP6N
AR-TR4
AR-D24
AR-D25
AR-NB3
AR-U11M/U15M
AR-U1AM/U1BM
AR-SM5
AR-PK1N
AR-PF1
AR-PF2
AR-DK51/W
AR-DK52/W
AR-DK53/W
AR-DK54/W
AR-FX11
AR-MM9

Leírása
Tető

Kétoldalas automata eredeti adagoló
Egyoldalas automata eredeti adagoló

Feladat elválasztó tálca
250 lapos papírfiók

2x250 lapos papírfiók
Hálózati Nyomtatás/Lapolvasás bővítő készlet

Sharpdesk 1/5-Liszensz bővítő készlet
Sharpdesk 50/100-Liszensz bővítőkészlet

256 Mb memória
PS3 bővítő készlet

Vonalkód fontkészlet
Flash ROM készlet

Gépasztal 1 fiók esetén
Gépasztal 2 fiók esetén
Gépasztal 3 fiók esetén
Gépasztal 4 fiók esetén

Fax bővítő készlet
8 Mb Fax memória
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Kétoldalas másolás

Kártyakép

HátoldalElső oldal HátoldalElső oldal

CARD
CARD

MEGOLDÁS EGYETLEN KÉSZÜLÉKBEN
AZ ÖSSZES IRODAI FELADATRA

HATÉKONY MÁSOLÁS

MI MINDENRE KÉPES
Hatékony másolás

• Villámgyors másolás 16/20 lap/perc sebességgel

• Egyszer szkennel / sokat nyomtat funkció elektronikus 

szortírozással

• Beépített lapfordító (duplex) egység

• 40-lapos egy- és kétoldalas dokumentumadagolók (opcionális)

• Akár 1,100 lapig bővíthető papírkapacitás

• 50 egységes engedélyező-elszámoló rendszer

Nagysebességű fax

• Super G3 faxolás és JBIG tömörítés

• Gyors on-line átvitel

• Kétoldalas (duplex) küldés és fogadás

• Maximum 300 gyorshívó szám

Nagy nyomtatási teljesítmény

• 16/20 oldal/perc sebesség, egyszeri képfeldolgozás (RIP Once/Print 

Many)

• Növelt sebességű, tömörített Sharp nyomtatási nyelv (SPLC)

• Intelligens megosztás három porton (IEEE1284, USB1.1, USB2.0)

• Hálózati nyomtatóvá bővíthető. Hálózati alkalmazások.

• Védelem jogosulatlan hozzáférés ellen IP/MAC cím szűréssel (opció)

Kétoldalas másolás

A beépített duplex egységgel az AR-M165/AR-M207 képes kétoldalas másolatok automatikus 

készítésére. A duplex használata még hatékonyabbá tehető egy- és kétoldalas eredetik másolása 

esetén az opcionális RSPF, vagy egyoldalas eredetik esetén az opcionáls SPF használatával.

Kártyakép másolás/szkennelés

Ez a funkció lehetővé teszi egy kártya (hitelkártya, jogosítvány stb.) két oldalának egy oldalra történő 

másolását egy lépésben, a papír visszatétele nélkül.

Megjegyzés: RSPF vagy SPF dokumentumadagolóval nem használható a funkció.

Az AR-M165/AR-M207 16/20 oldal/perc másolási sebességével és 7,2 másodperces első másolati 

idejével a SHARP kiemelkedő hatékonyságát viszi az Ön irodájába. A beépített duplex egység nem csak 

a papírfelhasználást csökkenti, hanem az opcionális RSPF (kétoldalas automatikus 

dokumentumadagoló) használatával a termelékenységet is ugrásszerűen megnöveli. A széleskörű 

képszerkesztési funkciókkal az AR-M165/AR-M207 egy teljesen új, magas szintű használati értéket 

nyújt.

• Egyszer szkennel / sokat nyomtat funkció és elektronikus szortírozás a legmagasabb 

másolási teljesítményért

• Akár 999 folyamatos másolat készítése egy lépésben, memóriából

• Az opcionális RSPF vagy SPF (egyoldalas vagy kétoldalas dokumentumadagolók) 

leegyszerűsítik és meggyorsítják a többoldalas eredeti dokumentumok beolvasását.

• A megnövelt, 600 lapos alap papírkapacitás akár 1,100 lapig bővíthető (AR-M165-nél 

350/850 lap)

• Az automatikus tálcaváltás minimalizálja az állásidőt azzal, hogy egy papírtálca kiürülése 

esetén automatikusan egy másik tálcából folytatja a munkát

• A Digitális automatikus megvilágítás, valamint a Szöveg és Fotó módok biztosítják az 

optimális másolási minőséget.

• Hasznos képszerkesztési funkciók – tördelés (4-et 1-re, 2-t 1-re), másolat elforgatása 

könyvmásolás stb..

• Automatikus papírméret/másolási arány beállítás

Napjaink egyre több képi információt hordozó, felgyorsult ütemű üzleti kommunikációjával lépést tarthat egyetlen könnyen kezelhető megoldással, 

mely az összes alapvető irodai szükségletét kielégíti. Az AR-M165/AR-M207 irodai funkciók széles körét egyesíti, kiemelkedő teljesítménnyel. Az 

ultra-hatékony másolás/nyomtatás, a ragyogó színes szkennelés és az opcionális Super G3 faxolás éppúgy segíti munkáját, mint a három interfész ami 

egyszerű, számítógépes hálózat nélküli csatlakozást biztosít akár három 

felhasználó részére. Hálózati nyomtatóvá és szkennerré bővítve az 

AR-M165/AR-M207 követi az Ön növekvő igényeit.

Színes szkennelés

• 600 dpi színes szkennelés akár A3 méretig

• Egyszerű és gyors Gombkezelő

• Szkennelés TWAIN kompatibilis alkalmazásokból

• Sharpdesk™ desktop szoftver több mint 200 fájltípus 

egyszerű kezelésére

• Hálózati színes szkennerré bővíthető (szkennelés 

e-mailbe/munkaállomásra/FTP szerverre)

• Egyszerű e-mail cím böngészés az LDAP kompatibilitásnak 

köszönhetően

Felhasználó- és környezetbarát 

tervezés

• Egyszerűen áttekinthető 

kezelőpanel 5-soros LCD kijelzővel

• Energiatakarékos üzemelés

• Ólommentes kábelezés, 

csatlakozások és hálózati vezeték

• Krómmentes felületkezelt 

acéllemezek
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Printer Administration Utility képernyő

Könyvtár ablak

Nézetképek / 

munkaterület Kimeneti terület

Composer terület

USB 2.0

USB 1.1IEEE 1284

Megosztás három porton keresztül

NEM!

Windows®

Ethernet
(10Base-T/100Base-TX)

Macintosh

Ismeretlen IP vagy MAC
címek hozzáférése
megtagadva
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Munkaállomás

Szkennelés asztalra

Küldés egy kijelölt 
számítógépre

Küldés e-mailben 
csatolt fájlként

Szkennelés e-mailbe

Fájlszerver

Digitális adatok tárolása
 és megosztása

Szkennelés FTP szerverre

Szkennelés

Dokumentum

SZÍNES SZKENNELÉS GOMBNYOMÁSRA

Sharpdesk™ - Dokumentumkezelés a sáját számítógépén

A Sharpdesk™ olyan eredeti Sharp alkalmazás, ami több mint 200 fájlformátum egységes kezelését 

teszi lehetővé, ideértve a beolvasott papíralapú dokumentumokat éppúgy, mint a legnépszerűbb 

alkalmazásokkal (pl. Microsoft Word) készült fájlokat. Dokumentumait a képernyőn „megragadva” 

egyszerűen átrendezheti, módosíthatja és böngészheti.

• Intuitív képernyőelrendezés az azonosítást segítő mini nézetképekkel

• A Sharpdesk Imaging segítségével jegyzetek, kommentárok fűzhetők a fájlokhoz megvalósítva a  
 papírmentes korrektúrát.

• A Sharpdesk Composerrel különböző fájltípusú oldalakat egyesíthet egyetlen dokumentummá.

• Az optikai karakterfelismerővel (OCR) dokumentumait szerkeszthető szöveges fájlokká alakíthatja.

• A Kimeneti területre húzva a fájl ikonját, azt egy mozdulattal kinyomtathatja, elküldheti e-mailben,  
 vagy indíthat tetszőleges alkalmazást.

• A beépített keresővel fájlnév vagy kulcsszó alapján kereshet.

16/20 lap/perces nyomtatási sebességével az AR-M165/AR-M207 kiemelkedő nyomtatási teljesítményt 

nyújt. A RIP Once/Print Many funkciónáak köszönhetően többpéldányos nyomtatás esetén is csak 

egyszer kerül feldolgozásra a nyomtatási kép, felgyorsítva a nyomtatást és csökkentve a felhasznált 

emberi és gép erőforrásokat. Az intelligens három portos megosztással, az opcionális hálózati 

nyomtatási lehetőséggel és a védett hálózati hozzáféréssel (IP/MAC cím szürés) az AR-M165/AR-M207 

gyors és sokoldalú.

Az AR-M165/AR-M207-tel hatékony színes szkennerként A3 méretig bármilyen papír alapú 

dokumentumot szerkeszthető digitális fájllá konvertálhat, éppolyan egyszerűen, mintha másolna. Az 

opcionális 40-lapos RSPF használatával akár kétoldalas dokumentumokat is azonnal szkennelhet. A 

választható kiegészítőkkel hálózati szkennerré bővítve az egész iroda számára elérhetővé válnak, az 

általános irodai alkalmazásokban megnyitható, nyomtatásra vagy e-mail üzenetben történő küldésre 

kész, szerkeszthető képi fájlok.

NAGY NYOMTATÁSI TELJESÍTMÉNY

• SPLC (Tömörített Sharp Nyomtatási Nyelv) nyomtatás a gyors adatátvitel és nyomtatás 
érdekében alapkiépítésben.

• Kétoldalas nyomtatás alapkiépítésben

• Intelligens megosztott hozzáférés akár három számítógép részére  1 db IEEE 1284 és 2 db 
USB (1.1 és 2.0) porton keresztül.

• Az egyes feladatkötegeket a nyomtató egymáson néhány centiméterrel eltolva helyezi a 
kimenti tálcára, megkönnyítve azok szétválasztását. A feladatelválasztó tálca*1 
használatával elkerülhető, hogy az elkészült nyomatok összekeverdjenek egyéb másolási/fax 
feladatokkal.

• A nagyteljesítményű hálózati nyomtatás*2 támogatja a legtöbb általánosan elterjedt 
hálózati operációs rendszert és protokollt.

• PDF/TIFF direkt nyomtatás*2 – értékes időt takaríthat meg a PDF és TIFF fájlok nyomtató 
driver használata nélküli nyomtatásával. A fájlok WEB oldalról vagy e-mail mellékletből 
közvetlenül küldhetők a nyomtatóra.

• PCL5e és PCL6 nyomtatási nyelv emuláció*2

• A szélesebb fontkészlet és a még jobb grafikai teljesítmény érdekében PostScript3 
nyomtatás is elérhető*3

• Printer Administration Utility (hálózati felügyelő program) és Printer Status Monitor 
(állapotfigyelő) informálja a rendszergazdát és a felhasználót a nyomtató állapotáról*2.

• Hasznos nyomtatási funkciók – Több oldalt egy lapra, lapmérethez igazítás, vízjel 
nyomtatás stb.

*1: Optimális AR-TR4 szükséges.

*2: Optimális AR-NB3 szükséges. PDF direkt nyomtatásához AR-PK1 N szükséges.

*3: Optimális  AR-PK1 N szükséges.

• A3-as színes szkennelés 600 x 600 dpi felbontással

• Szkennelés TWAIN kompatíbilis alkalmazásokból (számítógépről kezdeményezett 

lapolvasás „pull scan”)

• Hasznos felhasználói programok – Sharpdesk™ dokumentumkezelő szoftver

     – Gombkezelő a beolvasott képek számítógépre  

     történő közvetlen küldéséhez („push scan”)

• Hálózati szkennelés* e-mailbe, munkaállomásra vagy FTP szerverre

• A Lightweight Directory Access Protocol* (LDAP) lehetővé teszi az e-mail címek egyszerű 

böngészését és kiválasztását felgyorsítva a beolvasott dokumentumok továbbítását

* Opcionális AR-NB3 szükséges. 

Biztonságos hálózati nyomtatás

Az AR-NB3 opcionális hálózati nyomtató/szkenner bővítő egység biztonságos hálózati működést 

garantál, ellenőrizve az AR-M165/AR-M207-hez történő hozzáférést az Ön irodai hálózatában. Csak a 

bejegyzett IP vagy MAC címekkel rendelkező számítógépeknek van hozzáférésük, megakadályozva  a 

jogosulatlan használatot.
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Feladat elválasztó

GYORS ÉS HATÉKONY FAXOLÁS

Az opcionális AR-FX11 Fax Bővítő Készlettel a faxolás gyorsabb és egyszerűbb, mint valaha. Az AR-FX11 

a Super G3 33,600 sebességét ötvözi az on-line átvitel kényelmével, megnövelve ezzel az 

AR-M165/AR-M207 hatékonyságát, mivel így egy dokumentum elküldéséhez a hagyományos 

memória-átvitelnél sokkal kevesebb időre van szükség.

• Rendkívül sokoldalú - egy vagy akár kétoldalas*1 faxok küldése és fogadása A3 méretig

• Időtakarékos – Super G3/JBIG tömörítés az elérhető legnagyobb sebesség érdekében

   – Az On-line átvitel csökkenti a küldési időt

   – A 40-oldalas kétoldalas lapbehúzó (RSPF) még hatékonyabbá teszi a  

   faxolást.

• Automatikus tárcsázás –50 gyakran használt szám hívása egy gombnyomással és további 

300 gyorshívószám tárolása.

• Megbízható – a flash memória áramkimaradás esetén is megőrzi az adatokat

• A feladat-elválasztó tálca (opció) használatával megelőzhető, hogy a beérkező faxok 

összekeveredjenek a gépen másolt vagy nyomtatott egyéb dokumentumokkal*2

• A PC-Fax átvitel  funkció használatával a számítógépén létrehozott dokumentumokat 

nyomtatás nélkül, közvetlenül a címzett telefaxára is elküldheti.

*1: Kétoldalas dokumentumok küldéséhez szükség van az opcionális kétoldalas automatikus dokumentumadagolóra (RSPF)

*2: A következő kimeneti beállítások választhatók:

 -Feladat-elválasztó tálca: fax és nyomtató kimenet

 -Alsó kimeneti tálca: másoló és nyomtató kimenet

Fogadott fax figyelmeztető lámpa

Az AR-M165/ARM207 gépeken a beérkező faxokra egy LED figyelmeztet a kezelőpanel sarkában. A LED 

villog mindaddig, amíg a beérkezett és kinyomtatott faxot ki nem veszik a feladat-elválasztó tálcából.*.

*Ha nincs a gépben feladat-elválasztó tálca, a LED abbahagyja a villogást, ha a fogadott fax nyomtatása befejeződik.

KIEGÉSZÍTÕ EGYSÉGEK

KIMENETI EGYSÉG FÕEGYSÉG ILLESZTÕEGYSÉGEK

1. AR-TR4 Feladat-elválasztó tálca
A feladat jellege szerint elkülöníti a kinyomtatott lapokat 
(nyomtatás/másolás/fax)

2. AR-VR5 géptető (Az AR-M165-nél alaptartozék)

3. AR-RP6N Kétoldalas automatikus dokumentumadagoló
A3-A5, 40 lap, 56-90 g/m2

4. AR-SP6N Egyoldalas automatikus dokumentumadagoló
A3-A5, 40 lap, 56-90 g/m2

5. AR-D24 250-lapos papírtálca
A3-B5R, 250 lap, 56-90 g/m2

6. AR-D25 2 x 250-lapos papírtálca
A3-B5R, 250 lap, 56-90 g/m2

7. Gépasztal
A papírtálcák számától függően négy különböző magasságú 
gépasztal választható.
AR-DK51W gépasztal 1 papírtálca esetén (AR-M165)
AR-DK52W gépasztal 2 papírtálca esetén
AR-DK53W gépasztal 3 papírtálca esetén
AR-DK54W gépasztal 4 papírtálca esetén

8. AR-FX11 Fax bővítő készlet
Super G3 fax egység

AR-MM9 8MB Fax bővítőmemória

9.  AR-NB3 Hálózati nyomtató/lapolvasó bővítő készlet
100 Mbps illesztőegység hálózati nyomtatáshoz és 
szkenneléshez

AR-SM5 256MB memória

További SharpdeskTM szoftver-licencek:
AR-U11M x 1 munkaállomásra
AR-U15M x 5 munkaállomásra
AR-U1AM x 50 munkaállomásra
AR-U1BM x 100 munkaállomásra

10. AR-PK1N PS3 bővítés
Lehetővé teszi a PostScript nyomtatást

11. AR-PF1 Vonalkód-font készlet
Kiegészítő vonalkód- vagy OCR fontok

12. AR-PF2 Flash ROM Kit

Egyes kiegészítők nem szerezhetők be minden országban

1. AR-TR4

2. AR-VR5 3. AR-RP6 N 4. AR-SP6 N

5. AR-D24 6. AR-D25

AR-MM9

8. AR-FX11

9. AR-NB3

10. AR-PK1 N

11. AR-PF1
12. AR-PF2

7. Gépasztal

7. Gépasztal

(a képen AR-M207 gép 
látható AR-VR5 
géptetővel)
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300 gyorshívószám tárolása.
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*2: A következő kimeneti beállítások választhatók:
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Az AR-M165/ARM207 gépeken a beérkező faxokra egy LED figyelmeztet a kezelőpanel sarkában. A LED 

villog mindaddig, amíg a beérkezett és kinyomtatott faxot ki nem veszik a feladat-elválasztó tálcából.*.
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AR-DK53W gépasztal 3 papírtálca esetén
AR-DK54W gépasztal 4 papírtálca esetén
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9.  AR-NB3 Hálózati nyomtató/lapolvasó bővítő készlet
100 Mbps illesztőegység hálózati nyomtatáshoz és 
szkenneléshez

AR-SM5 256MB memória

További SharpdeskTM szoftver-licencek:
AR-U11M x 1 munkaállomásra
AR-U15M x 5 munkaállomásra
AR-U1AM x 50 munkaállomásra
AR-U1BM x 100 munkaállomásra

10. AR-PK1N PS3 bővítés
Lehetővé teszi a PostScript nyomtatást

11. AR-PF1 Vonalkód-font készlet
Kiegészítő vonalkód- vagy OCR fontok

12. AR-PF2 Flash ROM Kit

Egyes kiegészítők nem szerezhetők be minden országban

1. AR-TR4

2. AR-VR5 3. AR-RP6 N 4. AR-SP6 N

5. AR-D24 6. AR-D25

AR-MM9

8. AR-FX11

9. AR-NB3

10. AR-PK1 N

11. AR-PF1
12. AR-PF2

7. Gépasztal

7. Gépasztal

(a képen AR-M207 gép 
látható AR-VR5 
géptetővel)



590 mm

595 mm

823 mm

1,088 mm

265 mm

656 mm

Forgalmazó és szerviz:

SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

Digitális Multifunkciós Rendszer

AR-M165
AR-M207

A designban és a specifikációban a  változtatás jogát fenntartjuk. A nyomtatás pillanatában az összes információ korrekt. Az ENERGY STAR lógó egy tanúsító jel, amit csak azon igazoltan meghatározott termékekre vonatkoznak, amik  megfelelnek
az ENERGY STAR program követelményeinek. Az ENERGY STAR egy az Egyesült Államokban regisztrált jel. Az ENERGY STAR irányelvek csak  az Egyesült Államokban, Európában, Ausztráliában, Újzélandon és Japánban lévő termékekre vonatkoznak.
A Windows és Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az összes többi vállalat név, terméknév és lógótípus, védjegy vagy regisztrált védjegye ezek kizárólagos tulajdonosainak.

MÛSZAKI JELLEMZÕK AR-M165/AR-M207

Asztali
Maximum A3, minimum A6R*1

(AR-M165) Alapban: 350 lap (250+100), maximum: 850 (250x3+100)
(AR-M207) Alapban: 600 lap (250*2+100), maximum: 1100 (250x4+100)

56g/m2-től 90g/m2-ig (oldaltálcából 200g/m2-ig)
250 lap (A4)

45 mp
7,2 mp

Alapban: 16 MByte
Bővítő memória: 256 MB

220 V ± 10%, 50/60 Hz
Maximum 1,2 kW

(AR-M165) 590 x 595 x 435 mm (tető nélkül)
(AR-M207) 590 x 595 x 520 mm (tető nélkül)

(AR-M165) 30,6 kg (AR-M207) 34,2 kg

Másolási sebesség (max.)
Eredeti papírméret
Folyamatos másolás
Felbontás

Szürkeárnyalat
Zoomtartomány

Beállított másolási arányok
Jellemzők

16/20 lap/perc (A4)
Max. A3

Max. 999 másolat
Szkennelés: 600x600 dpi (Fotó módban), 600x300 dpi

(Auto/Szöveg módban)
Nyomtatás: 600x600 dpi

256 szint
25%-400% (SPF/RSPF adagolóból 50%-200%-ig)

1 %-os lépésekben
10 fokozat (5 kicsinyítés + 5 nagyítás)

Automata papírválasztás, automata méretarány választás,
automata tálcaválasztás, Egyszer Szkennel / Sokat Nyomtat, elforgatott

másolás, elektronikus szortírozás, XY zoom, dupla oldal másolás, kártyakép, 
margóeltolás, margó-/széltörlés,  többképes másolás (4 az 1-re, 2 az 1-re), 

eltolásos kimenet, előfűtés/automata kikapcsolás üzemmódok, 
kétoldalas másolás, festékkímélő üzemmód, 

másolás/nyomtatás/ lapolvasás engedélyező-elszámoló mód*3 (max. 50 felhasználóra)

*1: A6R oldaltálcából
*2: A4-es papír a papírtálcából történő adagolásakor az első másolati idő függ a működési környezettől 

és a használat állapotától.
*3: AR-NB3 szükséges a nyomtatás/lapolvasás  elszámolásához.
*4: AR-NB3 és AR-PK1N szükséges a PostScript nyomtatáshoz.
*5: AR-PK1N szükséges.
*6: A 600 dpi-nél magasabb felbontás szoftveres interpolációval készül.
*7: A 300 dpi felbontás csak PCL6-os és PCL5e-s meghajtó programban választható ki.
*8: AR-PK1N szükséges PDF közvetlen nyomtatásához.
*9: ITU-T teszt 1-es táblázata alapján normál felbontásnál Super G3 módban, 33,600 bps, JBIG  
      tömörítés.

Fax (opcionális AR-FX11 szükséges)

Tömörítési mód
Kommunikációs protokoll
Átviteli idő
Modem sebesség
Átviteli felbontás

Rögzítési méret
Memória
Szürkeárnyalat szintek
Jellemzők

MH/MR/MMR/JBIG
Super G3/G3

Kevesebb mint 3 másodperc*9

33,600 bps-től 2400 bps-ig automatikus sebesség csökkentéssel
Normál: 8 pont x 3,85 sor/mm

Ultrafinom: 16 pont x 15,4 vonal/mm
A3-tól A5-ig

2 Mb flash memória, max. 10 Mb (opcióval)
256 szinttel megegyező

Gyors és csoport tárcsázó gomb (összesen 50), 300 memóriában
tárolt gyorshívószám, 9 munkaprogram, körfax (200 helyre), memóriából

való küldés és memóriába fogadás, gyors online átvitel, automata
kicsinyítés (küldés/fogadás),elforgatásos küldés/fogadás, hosszú eredeti

küldése (max. 800 mm), feldarabolt vétel, kétoldalas vétel, időzített átvitel,
lehívás (polling), F-Code kompatíbilis (bizalmas, körlevél),

elszámolás mód (50 felhasználóra)

Típus
Papírméret
Papírkapacitás

Papírsúly
Kimeneti kapacitás
Felmelegedési idő*2

Első-másolati idő*1

Memória

Energiaszükséglet
Energiafelhasználás
Méretek (H x Sz x M)

Súly (csak az alapgépé)

Általános

Színes lapolvasó

Hálózati nyomtatás/Lapolvasás (opcionális AR-NB3 szükséges)

Másoló

Nyomtató

Nyomtatás felbontás
Lapolvasó felbontás

Hálózati csatoló felület
Támogatott Op. rendszerek

Memória
Hálózati protokollok
Jellemzők

Fájl formátumok

Lapolvasási mód

Felbontás
Protokollok
Csatoló felület
Támogatott Op. rendszerek

Lapolvasó rendeltetési helyek

Lapolvasó felhasználói programok

Kezelőpanelről kezdeményezett lapolvasás (Push scan) és TWAIN
kompatíbilis alkalmazásból kezdeményezett lapolvasás (Pull scan)

600x600 dpi (beállítási tartomány: 50-től 9600 dpi*6-ig)
TWAIN, WIA (csak Windows Xp-nél), STI

USB 1.1, USB 2.0
Windows 98/Me, Windows Xp (Home/Professional),

Windows 2000 (Professional)
SharpdeskTM, e-mail, fax, OCR, Microsoft Word, 

könyvtárba (filing)
Gombkezelő, Sharpdesk™

Nyomtatási sebesség
Felbontás
Csatoló felület
Támogatott op. rendszer

PDL emuláció 

Elérhető betűtípusok 
Jellemzők

16/20 lap/perc (A4)
600 dpi

IEEE 1284, USB 1.1, USB 2.0
Windows NT® 4.0 (Workstation SP5 vagy újabb),

Windows® 2000 (Professional), Windows® XP (Home/Professional),
Windows® 95/98/Me

Alapban: SPLC (Sharp Printer Language with Compression)
Opcióként*4:PCL6/5e, PS3 emuláció

80 PCL betűtípus, 136 PS3 betűtípus a PS3 emulációhoz*5

Egyszer feldolgoz/Sokat nyomtat (ROPM), kétoldalas nyomtatás,
többképes nyomtatás (2 az 1-re, 4 az 1-re), oldalhoz igazítás,

kép tájolása, automatikus papírválasztás, elforgatott nyomtatás,
kimeneti tálca választás, képbeállítás, tiszta fekete-fehér nyomtatás,

vízjelek, eltolásos nyomatkiadás, állapotablak

600 dpi, 300 dpi*7

75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400,
600 x 600 dpi

10Base-T/100Base-TX
Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 (Workstation SP5 és

későbbi), Windows® 2000 (Professional)/XP
(Home/ Professional), Mac OS 8.6-tól 9.2.2-ig, Mac OS X 10.1.5,

10.2-től 10.2.8-ig (kivéve 10.2.2), Mac 10.3-tól 10.3.4-ig*5

64Mb, max. 320Mb  SO-DIMM 256 MB (144 lábú) modullal
TCP/IP, IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

PCL és PS3 emuláció*5, Printer Administration Utility,
Printer Status Monitor, PDF/TIFF direkt nyomtatás*8,

hálózati lapolvasás (lapolvasás email-be/FTP szerverre/Asztalra),
LDAP, IP/MAC cím szűrés

JPEG, PDF, TIFF

Opciók

Modell név
AR-VR5 (Standard AR-M165)
AR-RP6N
AR-SP6N
AR-TR4
AR-D24
AR-D25
AR-NB3
AR-U11M/U15M
AR-U1AM/U1BM
AR-SM5
AR-PK1N
AR-PF1
AR-PF2
AR-DK51/W
AR-DK52/W
AR-DK53/W
AR-DK54/W
AR-FX11
AR-MM9

Leírása
Tető

Kétoldalas automata eredeti adagoló
Egyoldalas automata eredeti adagoló

Feladat elválasztó tálca
250 lapos papírfiók

2x250 lapos papírfiók
Hálózati Nyomtatás/Lapolvasás bővítő készlet

Sharpdesk 1/5-Liszensz bővítő készlet
Sharpdesk 50/100-Liszensz bővítőkészlet

256 Mb memória
PS3 bővítő készlet

Vonalkód fontkészlet
Flash ROM készlet

Gépasztal 1 fiók esetén
Gépasztal 2 fiók esetén
Gépasztal 3 fiók esetén
Gépasztal 4 fiók esetén

Fax bővítő készlet
8 Mb Fax memória


