
AR-6023D/N AR-6020D/N AR-6020
Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne

Potrzebujesz urządzenia, które będzie rozwijało się razem 
z Twoją firmą /This is Why /Właśnie dlatego nasze urządzenia 
wielofunkcyjne A3 można tak łatwo rozbudowywać.

WYDAJNE URZĄDZENIE A3 MONO 
STWORZONE Z MYŚLĄ O ŁATWEJ 
ROZBUDOWIE

Pokazano model AR-6023N
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Najważniejsze funkcje dla biznesu

Czego oczekujesz od monochromatycznego 
urządzenia A3? 

Możliwości drukowania z tabletów i telefonów? Lub wysyłania 

zeskanowanych dokumentów bezpośrednio do tych 

urządzeń? Funkcji oszczędzających energię i niskich kosztów 

eksploatacji oraz zakupu urządzenia? Intuicyjnych rozwiązań 

i łatwości obsługi? 

Każda firma ma swoje własne potrzeby. Właśnie dlatego 

stworzyliśmy dla ciebie serię pięciu urządzeń wielofunkcyjnych 

A3 mono. Każde z nich umożliwi Ci różnorodne możliwości 

rozbudowy zgodnie z Twoimi potrzebami.

Jeśli zależy Ci na pracy w sieci, wybierz model AR-6020N 

pracujący z prędkością 20 stron na minutę lub model 

AR-6023N pracujący z prędkością 23 stron na minutę. Jeśli 

potrzebujesz lokalnego urządzenia wielofunkcyjnego (druk 

poprzez USB), możesz ograniczyć wydatki, wybierając jeden 

z trzech modeli AR-6020D, AR-6020 i AR-6023D.

Wszystko, czego potrzebujesz, dostępne 
w standardzie
Wszystkie modele serii N i D posiadają w standardzie 

możliwość druku dwustronnego. Ponadto każde z tych 

urządzeń zapewnia wysokiej jakości wydruki w rozdzielczości 

600 dpi i jest wyposażone w kasetę na 350 arkuszy 

z możliwością dalszej rozbudowy. Wszystkie opisywane 

urządzenia posiadają port USB umożliwiający podłączenie 

pamięci USB.

Każdy z modeli wyposażony jest w praktyczne funkcje 

kopiowania, włączając w to kopiowanie dowodów osobistych, 

sortowanie z obrotem, elektroniczne sortowanie oraz 

skanowanie w kolorze do formatu A3.

Każde z urządzeń, bez względu na konfigurację standardową, 

wyposażone jest w duży i łatwy w użyciu panel sterowania 

LCD z przyciskami szybkiego dostępu przypisanymi do 

regularnie używanych funkcji.

NISkIE kOSZY WYDRUkU I SZYBkI ZWROT 
Z INWESTYcJI - ShARp AR-6023N

Każdy zespół ma różne wymagania /This is Why /Właśnie 
dlatego dajemy Ci wszechstronny wybór.

ŁATWY W OBSŁUDZE pANEL STEROWANIA LcD 

Energooszczędność
Podobnie jak inne urządzenia wielofunkcyjne Sharp, wszystkie 

nasze nowe modele posiadają certyfikat Energy Star i zostały 

stworzone, by spełnić wszelkie potrzeby związane z ekologią 

poprzez obniżone zużycie energii.Pokazano model AR-6023N
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Znakomite rozwiązania opcjonalne

Do wyboru są dwa sieciowe modele AR-6020N o prędkości 

20 stron na minutę i AR-6023N o prędkości 23 stron na 

minutę. Ich instalacja przebiega błyskawicznie - po chwili 

każdy w biurze będzie miał możliwość drukowania, 

kopiowania i skanowania.

Do pracy lokalnej i pracy w dupleksie wybierz model 

AR-6023D lub model AR-6020D. Mają one taką samą 

wydajność jak modele sieciowe z serii "N" i umożliwiają 

późniejsze doposażenie o kartę sieciową oraz automatyczny 

dwustronny podajnik dokumentów (RSPF)

Jeśli masz ograniczony budżet, ale chcesz mieć dostęp do 

drukowania, kopiowania i skanowania w formacie A3, wybierz 

model AR-6020 pracujący z prędkością 20 stron na minutę. 

To znakomite urządzenie, które możesz zawsze rozbudować 

w przyszłości.

Jeżeli nie jesteś pewien jakich dokładnie funkcji będziesz 

potrzebować w przyszłości, nie musisz się martwić. Urządzenia 

Sharp możesz rozbudowywać w każdej chwili.

Sharpdesk Mobile – skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz mieć 

możliwość drukowania z tabletów i smartfonów, lub jeśli 

chcesz przesyłać zeskanowane dokumenty bezpośrednio na te 

urządzenia. Rozwiązanie to wykorzystuje sieć Wi-Fi, więc nie 

musisz korzystać z jakichkolwiek przewodów. 

Dodatkowe kasety na papier – zwiększają pojemność 

papieru z 350 arkuszy aż do 1850 arkuszy umożliwiając 

wykonywanie długich prac bez zbędnych przerw i ciągłego 

uzupełniania papieru.

Automatyczny podajnik dokumentów – pomieści 

nawet 100 oryginałów, umożliwiając sprawne kopiowanie 

i drukowanie dwustronnych oryginałów.

Sharpdesk – użyj tego wydajnego oprogramowania, żeby 

zarządzać i porządkować pliki w komputerze, włączając  

w to dokumenty zeskanowane w urządzeniu wielofunkcyjnym.

PostScript 3 – wybierz tę opcję, jeśli zamierzasz drukować 

dużo dokumentów zawierających grafikę.

PCL6 – dzięki szybkiemu przetwarzaniu zadań przy niewielkim 

obciążeniu pamięci język PCL6 jest optymalnym rozwiązaniem 

przy druku sieciowym.

Wraz z rozwojem firmy Twoje potrzeby będą się zmieniały 
/This is Why /Właśnie dlatego masz do wyboru różnorodne opcje.

NAJWAżNIEJSZE fUNkcJE, kTóRE 
W pRAkTYcZNY SpOSóB UŁATWIĄ cI 
pRAcę W BIURZE.



Dane techniczne

Dane ogólne

Czas nagrzewania*3 (sekundy)            25 

Pamięć (MB) (standard – maks.)   64 - 192

Źródło zasilania Napięcie znamionowe ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy (kW) (maks.) 1,2

Wymiary  (mm) (szer. x gł. x wys.)  599 x 612 x 511

Waga (kg) 
AR-6023N/AR-6020N 28,4
AR-6023D/AR-6020D 28,2
AR-6020 27,9

Prędkość urządzenia *1 (str./min) (maks.)  
 A4 A3
AR-6023N/AR-6023D 23 12
AR-6020N/AR-6020D 20 11
AR-6020 20  11

Format papieru*2 (min. – maks.) A6 - A3

Gramatura papieru (g/m2)
Kasety  55 – 105
Podajnik boczny 55 – 200

Pojemność papieru (standardowa - maksymalna)
Arkusze  350 – 1 850
Kasety   1 – 4 (oraz podajnik boczny)

Kopiarka

Drukarka

Skaner kolorowy

Format skanowanego oryginału (maks.)  A3

Czas uzyskania pierwszej kopii*4 (sekundy) 6,4   

Kopiowanie w trybie ciągłym (maks. liczba kopii)  999

Rozdzielczość drukowania (dpi)                    600 x 600

Gradacja odcieni  256

Zakres regulacji skali kopiowania  (%)  25 - 400 ze skokiem 1% 
                                                       (od 50 do 200% z opcjonalnym podajnikiem RSPF)

Zaprogramowane skale kopiowania*5  10 skal (5R/5E)

Interfejs  USB 2.0 

Rozdzielczość (dpi)                       600 x 600
Obsługiwane systemy operacyjne Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
PDL SPLC (Sharp Printer Language with Compression)

Metoda skanowania Pull scan (z aplikacji zgodnej z TWAIN) 

Rozdzielczość (dpi)                        75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9600 ustawiana przez użytkownika
Formaty plików TIFF, PDF, JPEG*9, BMP*10

 Możliwość skanowania: pulpit komputera, do pamięci USB*na 11

Oprogramowanie skanera Sharpdesk 3.3 (opcja), Button Manager*12

Rozdzielczość (dpi) 600 x 600
Interfejs 10Base-T/100Base-TX

Obsługiwane systemy operacyjne*7 Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, 
  Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Vista®, Windows® 7,  
  Windows® 8, Windows® 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6. 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Protokoły sieciowe TCP/IP

Protokoły druku LPR, Raw TCP, IPP

PDL Standard SPLC (Sharp Printer Language with Compression)
 Opcja emulacja PCL6, emulacja PostScript® 3 ™*8

Dostępne czcionki                  80 do emulacji PCL, 136 do emulacji PostScript® 3™

Druk mobilny  Sharpdesk Mobile

 

612 mm

1,012 mm

630 mm*

* Including adjusters.

Wymiary zewnętrzne

   *1: Format A4 (8 1/2” x 11”), podawane długą krawędzią *2: Papier o formacie A6 (5 1/2” x 8 1/2”), podawany krótszą krawędzią*3: Przy napięciu znamionowym, w temperaturze 
23°C otoczenia (zależy od warunków pracy).  *4: Podawanie arkuszy A5 długą krawędzią. (Zależy od warunków pracy i otoczenia). *5: Stałe skale kopiowania 25% i 400% nie mogą być 
wybierane podczas korzystania z podajnika RSPF. *6: Standard w modelach AR-6023N/AR-6020N. *7: W modelach AR-6023D/AR-6020D/AR-6020 praca w systemie Mac OS wymaga 
opcjonalnego modułu AR-PB10. W modelach AR-6023N/AR-6020N - praca w systemie Windows Server® wymaga opcjonalnego modułu AR-PB10. W modelach AR-6023N/AR-
6020N praca w systemie Mac OS wymaga opcjonalnych modułów AR-PB10AR-PB10 i MX-PK10. *8: W modelach AR-6023N/AR-6020N PCL wymaga opcjonalnego modułu AR-PB10 
a PostScript 3 wymaga opcjonalnych modułów AR-PB10 i MX-PK10. W modelach AR-6023D/AR-6020D/AR-6020 PostScript 3 wymaga opcjonalnego modułu MX-PK10. *9: Niedostępne 
z programem Button Manager w modelach AR-6023D/AR-6020D/AR-6020. *10: Format nie dostępny w modelach AR-6023N/AR-6020N. Dostępne z programem Button Manager 
w modelach AR-6023D/AR-6020D/AR-6020. *11: Wymaga opcjonalnego modułu AR-NB7. *12: Nie dostępne w modelach AR-6023N/AR-6020N.  Nie dostępne w modelach AR-6023D/
AR-6020D/AR-6020 wyposażonych AR-NB7. 

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 NT i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. PostScript 3 jest znakiem handlowym lub 
zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów 
i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, grudzień 2014. BR. AR-6023N/D AR-
6020N/D AR-6020. Zadanie: 15742. Wszystkie znaki handlowe zaznaczono. Zastrzega się prawo do błędów i omyłek.

Uwagi

Drukarka sieciowa*6 (wymagany opcjonalny moduł AR-NB7)


