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Vysoký výkon ako štandard
Niekedy proste potrebujete spoľahlivý stroj, ktorý vám uľahčí
život a zvýši produktivitu. Tak sme ho pre vás vytvorili.

Tieto čiernobiele tlačiarne formátu A4 disponujú výkonným
tlačovým enginom, ktorý prináša rýchlosti 45 str./min. (MXB450P) alebo 35 str./min. (MX-B350P).
Pracujte kdekoľvek, na čomkoľvek
Ak sa musíte pripájať ku káblovej sieti, nemôžete vždy pracovať
kdekoľvek a kedykoľvek práve potrebujete. Ale naše tlačiarne sú
štandardne vybavené zabudovanou bezdrôtovou konektivitou.
Nielenže teda vaše tlačiarne nájdete kedykoľvek je práve najviac
potrebujete, ale taktiež sa k nim môžete flexibilne a rýchlo
pripojiť a začať ich používať.
Ak teda používate mobilný telefón alebo tablet, môžete sa
jednoducho pripojiť k najbližšej tlačiarni, rovnako ako zo
stolového alebo prenosného počítača. Vďaka tlačovej aplikácii
Sharpdesk Mobile*1 je následná tlač súborov z vášho vlastného
zariadenia vecou okamihu.

*1: Dostupnosť sa líši podľa krajiny/regiónu.

Dbáme na jednoduchosť
Čím je technológia vyspelejšia, tým ťažšie niekedy býva
jej použitie. Obzvlášť vtedy, ak máte v tíme používateľov
s odlišnou úrovňou technických schopností. Preto sme dbali na
jednoduchosť.
Či už teda potrebujete stolovú, alebo samostatne stojacu
konfiguráciu, majú tieto tlačiarne modernú konštrukciu
a priestorovo efektívne modulárne usporiadanie vhodné do
akéhokoľvek pracovného prostredia.
Sú vybavené taktiež celým radom funkcií, ktoré zjednodušujú
použitie:
•	
5-riadkový LCD ovládací panel prináša prehľadné a stručné
informácie
•	
okno nastavenia tlačového ovládača používa veľké
tlačidlá a rozbaľovacie ponuky. Rýchlo tak nájdete tie
správne funkcie.
•	
predný USB port ponúka možnosť okamžitej tlače z USB
disku!
Správa všetkých vašich sieťových tlačiarní a MFP je tiež hračka.
Všetko je možné z jedného miesta ovládať pomocou aplikácie
Sharp Remote Device Manager (SRDM).
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Urobte toho viac, premárnite
menej času
Zlepšenie produktivity nevyhnutne znamená, že veci robíte
rýchlejšie a dômyselnejšie.

Tlačiarne MX-B450P a MX-B350P disponujú (s pomocným
zásobníkom) kapacitou 1150 hárkov papiera. Ale ich štandardný
aj pomocný zásobník papiera umožňujú využívať celý rad
veľkostí papiera vrátane formátu A6 a médií s gramážou až
220 g/m2. Môžu teda jednoducho uspokojiť širokú paletu
potrieb jednotlivcov aj pracovných skupín, pričom v priebehu
pracovného dňa od používateľov vyžadujú len minimum
zásahov.
Zahŕňajú taktiež celý rad funkcií, ktoré ďalej šetria ešte viac
vášho času a peňazí, napríklad zabudovaný duplexný modul na
efektívnu tvorbu obojstranných výtlačkov.

Kompaktná konfigurácia pre
umiestnenie na stole

Rozšíriteľná kapacita papiera

Ochrana vášho podniku
Prežil by váš podnik stratu alebo krádež dát? Pravdepodobne
nie. To je dôvod, prečo naše tlačiarne disponujú robustnými
funkciami zabezpečenia, navrhnutými pre ochranu vašich
dokumentov pred krádežou dát a kybernetickými útokmi.
•	
vyspelé šifrovanie sietí pomocou protokolov IPsec a SSL
uchováva vaše dáta v bezpečí
• štandardná autentifikácia používateľov pre až
30 používateľov zabraňuje neoprávnenému použitiu
zariadení
• inicializácia dát dokonale odstraňuje všetky uchovávané
dáta, hneď ako príde čas výmeny tlačiarne.

Pohodlne umiestnený USB port

Vyberte si vysokovýkonnú tlačiareň,
ktorá dosiahne požadovanú
produktivitu

Špecifikácie
Všeobecné

Sieťová tlačiareň

Rýchlosť tlače (max.)
MX-B450P
MX-B350P

A4*1
45
35

Rozlíšenie (dpi)

600 × 600

Rozhrania

USB 2,0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Displej ovládacieho panelu

5-riadkový LCD

Podporované OS

Veľkosť papiera (min. – max.)

A6 – A4

Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,
Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Kapacita papiera (štd. – max.)
Hárkov
Zásobníky

550 – 1 150
1 – 2 (plus pomocný zásobník)

Sieťové protokoly

TCP/IP

Tlačové protokoly

Hmotnosť papiera (g/m2)
Zásobník 1
Zásobník 2
Pomocný zásobník

LPR, Raw TCP (port 9100), FTP pre sťahovanie tlačových
súborov, IPP, SMB, WSD

60 – 105
55 – 220
55 – 220

PDL

Štandard: emulácia PCL 6, emulácia PostScript®3TM

Dostupné fonty

80 fontov pre PCL, 136 fontov pre PostScript®3TM

Čas zahrievania* (sekúnd)

29
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Čas do výtlačku prvej strany*3 (sekúnd)
MX-B450P
5,0
MX-B350P
5,5

Konfigurácia

Pamäť (GB)

1

Napájanie

Menovité miestne napätie AC ± 10 %, 50/60 Hz

Príkon (kW) (max.)

1,84 (220 až 240 V)

Rozmery (mm) (Š × H × V)*4

489 × 517 × 440

Hmotnosť (kg) (pribl.)

23

ZÁKLADNÁ
BASE JEDNOTKA
UNIT
Umiestnenie
na stole
Desktop

Samostatne
stojace
Floor-Standing

MX-DS22

MX-CS14

PodávaciaPaper
jednotka
600-Sheet
s kapacitou
Feed
Unit 600 hárkov

MX-CS14

Highstojan
Stand
Vysoký

MX-DS22

Poznámka: Pri umiestnení tlačiarne
na zem odporúča spoločnosť Sharp
umiestnenie na MX-DS22.

941 mm

667 mm

568 mm*
** 702
vysunutým
pomocným
702 mm
mm swhen
multi bypass
tray iszásobníkom.
extended.

*1 Podávanie na dĺžku. *2 V štandardnom meracom prostredí. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *3 Podávanie hárkov formátu A4 (8 1/2” × 11”) na dĺžku z 1. zásobníka, pomocou skla na dokumenty,
tlačiareň v úplne pripravenom stave. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *4Vrátane nastavovacích prvkov a vystupujúcich častí.
Konštrukcia a technická špecifikácia sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. PCL je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Hewlett-Packard. PostScript3 je buď registrovanou ochrannou známkou, alebo ochrannou
známkou spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. Windows Server a Windows Vista sú registrovanými obchodnými známkami alebo obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/
alebo iných krajinách. Mac je obchodnou známkou spoločnosti Apple Inc., registrovanou v USA a iných krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými známkami alebo registrovanými obchodnými
známkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation júl 2018 Ref: MX-B450P/MX-B350P Úloha: 19207. Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.
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