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Egyszerűség
Tegye sokkal egyszerűbbé a mindennapos feladatokat. 
És végezzen el mindent sokkal stílusosabban!

Ezekkel az új generációs, belépő szintű A3-as színes 
multifunkciós készülékekkel újra megismerheti az egyszerűséget. 
Újszerű megközelítést alkalmazva egy új típusú terméket 
terveztünk, amely alapvető üzleti funkciókat biztosít. 

A dokumentumok nyomtatását, másolását, szkennelését 
vagy faxolását*1 gyorsan és egyszerűen elvégzik - akár 
mobileszközökről is. Kompakt kialakításuk pedig stílust visz 
minden irodába.

Egyszerűen stílusosabb
Miért legyen szokásos, ha rendkívüli is lehet. Ezek az MFP-k 
egyedülálló kocka alakúak, egyedi két tónusú színsémával. 
Továbbá az egyik legkisebb A3-as színes készülékcsalád – 
a gépek csak 56 x 56 x 56*2 cm méretűek. Szinte bárhol elférnek 
és javítják a munkahely összképét, így ideális választást 
jelentenek irodai asztalokon vagy olyan helyeken, ahol 
korlátozott hely áll rendelkezésre.

Egyszerű használat
Nincsenek komplex beállítások vagy összegabalyodott kábelek. 
Az opcionálisan elérhető vezeték nélküli LAN kiegészítő lehetővé 
teszi a csatlakozást bármely WiFi-kompatibilis eszközhöz, 
így bárki közvetlenül az okostelefonjáról, tabletjéről vagy 
PC-ről nyomtathat vagy szkennelhet AirPrint, Google Cloud 
Print vagy a Sharpdesk Mobile alkalmazás segítségével. Vagy 
csatlakoztasson egy USB-meghajtót és egyszerűen válassza ki 
a fájlt a felugró menüből, hogy közvetlenül kinyomtassa a kívánt 
dokumentumokat, vagy mentse el a beszkennelt anyagokat az 
USB eszközre számítógép használata nélkül. 

Elegáns kiegészítő bármely irodába.

Egyszerűen stílusosabb
Egyedülálló, vonzó és kompakt kocka alakú design, ami 
tökéletesen illeszkedik a modern irodai környezethez.

Egyszerű használat
Egyszerűen használható üzleti funkciók és könnyű 
csatlakoztathatóság a mobileszközökhöz*3.

Egyszerű kezelés
Egyszerű feladat állapot ellenőrzés és számos biztonsági 
funkció az érzékeny üzleti dokumentumok védelme 
érdekében.

Egyszerűen használhatók, 
egyszerűen kezelhetők és 
egyszerűen stílusosabbak -  
ez az egyszerűség.
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Ezek az MFP-k számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek 
biztosítják, hogy hatékonyabban és gördülékenyebben tudjon 
dolgozni. A dönthető 4”-es méretű, 5 soros LCD kezelőpanel 
segítségével egyszerűen megtekintheti és vezérelheti 
a különböző beállításokat és opciókat. A felugró üzenetek akkor 
is megjelennek, ha különböző hordozókat helyez a kézitálcára, 
hogy gyorsan kiválaszthassa a papír típusát és méretét.

Hogy időt és energiát tudjon megtakarítani, amikor 
dokumentumokat másol, a gépek automatikusan elforgatják és 
leválogatják a többoldalas dokumentumokat, illetve lehetővé 
teszik, hogy igazolványok mindkét oldalát egyetlen oldalra 
másolja. Az adatok digitalizálása és megosztása is gyors és 
egyszerű, mivel a dokumentumokat színesbe tudja beszkennelni 
és elküldeni.

Egyszerű kezelés
Mindezeken felül az MFP-ket nagyon egyszerű kezelni. 
Az állapotjelző lámpáknak köszönhetően egy pillantás alatt 
ellenőrizheti, akár távolabbról is, a gépet és a munka állapotát. 
Ha a készülékek egy ideig inaktívak, akkor automatikusan 
energiatakarékos üzemmódra váltanak, pénzt takarítva meg 
ezzel Önnek.

Egyszerűen biztonságosabb
Csak azért, mert ezek az MFP-k nagyon egyszerűen 
használhatók, ez nem jelenti azt, hogy érzékeny üzleti 
információi veszélyben lennének. Minden multifunkciós 
készülékünkhöz hasonlóan a dokumentumok védelme 
érdekében számos biztonsági funkcióval is rendelkeznek:

•  A felhasználó hitelesítés funkció jelszót kér a belépéshez, 
megakadályozva ezzel a jogosulatlan hozzáférést

•  Az eszközhitelesítés  funkció korlátozza a hozzáférést 
azokhoz az eszközökhöz, amelyek IP/MAC-címe előzetesen 
regisztrált

•  A fejlett hálózati titkosítás az IPsec és az SSL protokollok 
segítségével megőrzi az adatok biztonságát az egész 
hálózaton

*1 A BP-10C20 modell nem rendelkezik fax funkcióval.
*2  A BP-20C25/BP-20C20 modellek magassága 65,3 cm.
*3 Az MX-EB18 vezeték nélküli hálózati LAN adapter szükséges hozzá.
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Műszaki jellemzők
Általános jellemzők
Sebesség (oldal/perc) (Max) A4*1 A3
BP-20C25 25 14
BP-20C20/BP-10C20 20 12
Kezelőpanel kijelzője  4", 5 soros mono LCD kijelző hagyományos gombokkal
Papírméret (Min – Max) A6*2 - A3W
Papírsúly (g/m2)
1. fiók  60 - 105, 
2 - 4. fiók 60 - 220
Kézi tálca   55 – 256
Papírkapacitás (Alap – Max)
Lapok 350 – 1850
Fiókok  1 – 4 (plusz kézi tálca)

Bemelegedési idő*3 (másodperc) 29*4

Memória (GB)
Másoló/Nyomtató (megosztott)  2
Tápellátás Névleges helyi váltóáramú feszültség ±10%, 50/60 Hz
Energiafogyasztás (kW) (Max)  1,84 (220 - 240 V)
Méretek (mm) (Szé x Mé x Ma)  
BP-20C25/BP-20C20 560 x 560 x 653 
BP-10C20 560 x 560 x 560
Súly (kg) (kb.) 
BP-20C25/BP-20C20 52
BP-10C20 47

Másoló
Eredeti papírmérete (Max)  A3
Első másolat ideje*5 (mp.) Színes    FF
 11,5  8,0

Folyamatos másolás (Max)  999
Nyomtatási felbontás (dpi)
Lapolvasás  600 x 600, 600 x 400
Nyomtatás 600 x 600
Szürkeárnyalat szintek  256 

Zoom tartomány (%)   25 – 400 (25 – 200 RSPF használatával*6) 1%-os lépésekben 

Hálózati nyomtató
Felbontás (dpi) 600 x 600
Csatlakozók  USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Támogatott operációs rendszer  Alapkiépítésben: Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 

2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Opcionális*7: Mac OS X, 
10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14

Hálózati protokollok TCP/IP
Nyomtatási protokollok  LPR, Raw TCP (port 9100), FTP a nyomtatási fájlok 

letöltéséhez, IPP, SMB, WSD

PDL   Alapkiépítés: PCL 6 emuláció  

  Opció: PostScript®3TM

Elérhető betűtípusok  80 betűtípus PCL-hez, 136 betűtípus PostScript 3TM-
hoz

Hálózati szkenner
Lapolvasási mód Push scan (kezelőpanelről)
  Pull scan (TWAIN-t támogató alkalmazással)
Lapolvasási sebesség*8 (ipm) (Max)  egyoldalas  kétoldalas
BP-20C25/BP-20C20 37 15
Felbontás (dpi) (Max)
Push scan  100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan   75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 dpi felhasználói 

beállításokkal*9

Fájlformátumok TIFF, PDF, JPEG*10 

Szkennelés rendeltetési helye  Szkennelés e-mailbe, asztalra*11, FTP szerverre, hálózati 
mappába (SMB), USB memóriára

Szkenner segédprogramok  Sharpdesk

Fax*12 (opcionális FX10 szükséges)
Tömörítési mód    MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikációs protokoll Super G3

Átviteli idő*13 (mp.)  2
Modem sebesség (bps)  33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval
Rögzítési szélesség A5 – A3

Memória (MB) 64

Vezeték nélküli LAN (MX-EB18 kiegészítő szükséges)
Kompatibilis szabványok  IEEE802.11n/g/b
Hozzáférési mód  Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód
Biztonság   WEP, WPA/WPA2-vegyes PSK, WPA/WPA2-vegyes EAP*14 , 

WPA2 PSK, WPA2 EAP*14

*1 Hosszú oldalas adagolás. *2 Csak rövid oldalas adagolás használható az A6-os méretű papírral. *3 Szabványos mérési környezetben. Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. *4 Ha az MFP-t a bekapcsoló 
gombbal kapcsolják be. *5 A4-es lapok hosszú oldalas adagolása az első papírtálcából, dokumentumüveget használva, az MFP teljesen kész állapotában. Változhat a készülék használati körülményeitől és a működési környezettől 
függően. *6 Csak a BP-20C25/BP-20C20. RSPF adagoló nem érhető el a BP-10C20 modellen. *7 Opcionális MX-PK11 egység szükséges hozzá. *8 Az ISO/IEC 24735:2009 szabvány szerint mért szkennelési sebesség csak az automatikus 
dokumentumadagolóval felszerelt készülékekre vonatkozik. A szkennelési sebesség a dokumentum típusától, a beolvasási beállításoktól, a működési feltételektől és a környezettől függően változik. A Sharp szabványos A4-es mintája 
alapján, dokumentumadagolót használva, hosszanti oldali adagolással, egyoldalas beolvasással és gyári alapbeállítások használatával.  *9 A felbontás változhat a beolvasott terület méretétől függően. *10 Csak színes/szürkeárnyalatos.  
*11 Opcionális Sharpdesk licenc készlet szükséges hozzá. *12 Csak a BP-20C25/BP-20C20 modellen. A BP-10C20 nem rendelkezik fax funkcióval. *13 A Sharp szabványos, körülbelül 700 karakteres (A4-es rövid oldali adagolású) mintája 
alapján, standard felbontásban Super G3 üzemmódban, 33.600 bps, JBIG tömörítéssel. *14 Nem érvényes a szoftveres AP módra.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. A Microsoft, a Windows Server és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy 
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A PostScript 3 és az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az 
Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A PCL a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. Minden más cégnév, terméknév és embléma a tulajdonosaik védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation June 2019,  
 
Ref: BP-20C25/BP-20C20/BP-10C20 Brochure. Job: 19754. Minden védjegy az eredeti birtokos tulajdonában áll. E&OE.

Konfigurációk

BASE UNIT
BP-20C25/BP-20C20 BP-10C20

BP-DS11
Low Stand

BP-DS10
High Stand

BP-DE10
Stand with 2 x 500-Sheet 

Paper Drawers

Note: If you install the MFP on a
floor, Sharp recommends setting
it up on a stand (either the BP-DS11,
BP-DS10, or BP-DE10). This set-up
also requires the BP-CS10.

BP-CS10
500-Sheet Paper

Drawer 

Options

MX-PK11
PS3 Expansion Kit
MX-USX1/X5
1/5-License Kit
MX-US10/50/A0
10/50/100-License Kit
MX-EB18
Wireless LAN Adapter
BP-FX10
Fax Expansion Kit
(BP-20C25/BP-20C20 only)

Beállított másolási arányok (metrikus)   10 (5R/5E)

500 lapos papírfiók

ALAPGÉP

Kiegészítők

PS3 bővítő készlet

1/5 licence csomag

10/50/100 licence csomag

Vezeték nélküli LAN adapter

Fax bővítőkészlet
(Csak a BP-20C25/BP-20C20)

Megjegyzés: Ha az MFP-t padlón kívánják 
elhelyezni, a Sharp azt javasolja, hogy 
állítsák egy gépasztalra (a BP-DS11, 
BP-DS10 vagy a BP-DE10 egységre). Ez az 
összeállítás a BP-CS10-et is igényli.

Alacsony gépasztal Magas gépasztal Gépasztal 2 x 500 lapos 
papírfiókokkal


