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MX-B450W / MX-B350W
Čiernobiele MFP formátu A4
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Viac výkonu, menej úsilia
Predstavte si schopnosť zvýšiť svoju produktivitu nástrojmi
dostupnými vo veľkých kanceláriách. Ale bez obvyklých
komplikácií či nákladov. Potom ste našli to, čo ste hľadali.
S rýchlosťou tlače až 45 str./min. (MX-B450W) alebo 35 str./
min. (MX-B350W) sú tieto čiernobiele MFP formátu A4 vybavené
výkonným tlačovým enginom a rozšírenou funkcionalitou.
Pripojte sa akokoľvek a kdekoľvek, vždy bezpečne
Potrebujete niečo zdieľať z mobilného zariadenia? Teraz môžete.
Naše MFP sú štandardne vybavené zabudovanou bezdrôtovou
konektivitou. Môžete teda odomknúť úplne nový spôsob práce,
ktorý umožňuje rýchlejšie splnenie úloh s menším úsilím.
Prináša vám flexibilitu práce na mobilných telefónoch
a tabletoch aj stolových či prenosných počítačoch a umiestňuje
MFP tam, kde prinesú najväčší úžitok. S aplikáciou Sharpdesk
Mobile*1 je možné naskenované dokumenty jednoducho uložiť
do mobilných zariadení, tu uložené súbory môžete taktiež
vytlačiť.

Technológie cestou jednoduchosti
Na každom pracovisku majú ľudia odlišné potreby a odlišnú
úroveň technických schopností. Veci sa môžu skomplikovať. Tak
prečo si neuľahčiť život?
S modernou konštrukciou a priestorovo efektívnym modulárnym
usporiadaním sú tieto MFP vhodné do akéhokoľvek pracovného
prostredia, či už potrebujete zariadenie umiestnené na stole,
alebo plnú, samostatne stojacu konfiguráciu.
Sú vybavené taktiež celým radom funkcií, ktoré zjednodušujú
použitie:
•	
5-riadkový LCD ovládací panel prináša prehľadné a stručné
informácie
• klávesy programu skenera ukladajú často používané
nastavenia skenera a ciele skenovania na jednoduché
vyvolanie jedným tlačidlom
•	
predný USB port ponúka možnosť okamžitej tlače alebo
skenovania z USB disku!
Kvôli ešte väčšej úspore času môžete všetky sieťové MFP
a tlačiarne ovládať a riadiť centrálne pomocou aplikácie Sharp
Remote Device Manager (SRDM).
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Pracujte rýchlejšie
Prečo obetovať rýchlosť za efektivitu – keď môžete mať oboje? MFP MX-B450W a MX-B350W disponujú (s pomocným zásobníkom)
kapacitou 1150 hárkov papiera. Tieto zásobníky 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.
A ak sa nachádzate v rušnom prostredí, ako sú recepcie, kde nie
je času nazmar, potom zároveň predstavujú dokonalé riešenie
pre digitalizáciu dokumentov. MFP teda ponúkajú:
•	
farebné sieťové skenovanie s niekoľkými miestami
určenia skenovania, napríklad do e-mailu, na FTP server, do
sieťového priečinka a na pracovnú plochu
• zabudovaný duplexný modul na vytváranie obojstranných
kópií a výtlačkov
•	
RSPF (reverzný jednopriechodový podávač) s podávačom na
50 hárkov, ktorý je schopný skenovať dokumenty rýchlosťou
až 40 obr./min.*2, a to vrátane identifikačných preukazov
a vizitiek*3
• funkciu kopírovania identifikačných preukazov so
špeciálnym klávesom, ktorý umožňuje jednoduché
kopírovanie oboch strán preukazu na jednu stranu.

Uchovávajte svoje dáta v bezpečí
S tým, ako zhromažďujete stále väčšie množstvo informácií, sa súčasne zvyšuje riziko krádeže osobných údajov alebo kybernetického útoku. To je dôvod, prečo sme zahrnuli robustné bezpečnostné
funkcie, ktoré uchovávajú vaše dokumenty a zariadenia v bezpečí:
•	
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 MFP.

Zahŕňajú taktiež LDAP podporu pre ľahké prechádzanie
e-mailových adries.
*1: Dostupnosť sa líši podľa krajiny/regiónu.
*2: Snímok za minútu; pri podávaní jednostranných hárkov formátu A4 (8 1/2” × 11”).
*3: Jednostranné skenovanie až 25 vizitiek.

Farebné skenovanie po sieti

Stolová konfigurácia

Špecifikácie
Všeobecné

Sieťová tlačiareň

Rýchlosť (tlač/kopírovanie) (Max) A4*1
45
MX-B450W
35
MX-B350W

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/m )
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
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Čas zahrievania*2 (sekúnd)

29

Pamäť (GB)
Kopírka/tlačiareň (zdieľaná)

1

Protokoly

IEEE802.11n/g/b

Napájanie

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

Režimy prístupu

Režimy infraštruktúra, režim prístupového bodu (softvér AP)

Príkon (kW) (max.)

1,84 (220 až 240 V)

Bezpečnosť

WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA2 PSK

Rozmery (mm) (Š × H × V)*3
Základná jednotka
Plná konfigurácia

492 × 517 × 560
568 × 667 × 1061 (šírka 702 mm s vysunutým pomocným zásobníkom)

Fax

Hmotnosť (kg) (pribl.)

29

Metóda kompresie

MH/MR/MMR/JBIG

Komunikačný protokol

Super G3

Kopírka

Trvanie prenosu*8 (sekúnd)

Menej než 3

Veľkosť papiera (max.)

Rýchlosť prenosu (bps)

33 600 – 2 400 s automatickým fallbackom

Veľkosť dokumentu

A4 – A5

Pamäť (MB)

64 (vstavaná)

A4

Čas do vytlačenia prvej kópie* (sekúnd)
MX-B450W
8,5
MX-B350W
9,0
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Bezdrôtová LAN

Počet kópií súvislého kopírovania (max.) 999
Rozlíšenie (dpi)
Skenovanie
Tlač

600 × 600, 600 × 300
600 × 600

Počet stupňov gradácie

256

Rozsah zoomu (%)

25 – 400, (25 – 200 pomocou DSPF) v 1 % prírastkoch

Konfigurácia

Prednastavené pomery kopírovania (metrické) 8 pomerov (4R/4E)

Farebný sieťový skener
Metóda skenovania

ZÁKLADNÁ
JEDNOTKA
BASE UNIT
Push scan (pomocou ovládacieho panela)
Pull scan (aplikácia vyhovujúca štandardu TWAIN)

Umiestnenie
na stole
Desktop

Samostatne
stojace
Floor-Standing

Rýchlosť skenovania*5 (obr./min.)
Farebne
13
Čiernobielo
40
Rozlíšenie (dpi) (max.)
Push scan
Pull scan

MX-DS22

100, 150, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi podľa používateľského nastavenia*6

Formáty súborov

TIFF, PDF, JPEG*7

Miesta určenia skenovania

Skenovanie do e-mailu, na plochu, na FTP server, do sieťového priečinka (SMB), na USB médium

Nástroje na skenovanie

Sharpdesk

MX-CS14

PodávaciaPaper
jednotka
600-Sheet
s kapacitou
Feed
Unit 600 hárkov

MX-USX1
MX-USX1
Sharpdesk
1-License
Kit
Balík
1 licencie
Sharpdesk
MX-USX5
MX-USX5
Sharpdesk
5-License
Kit
Balík
5 licencií
Sharpdesk
MX-US10
MX-US10
Balík
10 licencií
Sharpdesk
Sharpdesk
10-License
Kit
MX-US50
MX-US50
Balík
50 licencií
Sharpdesk
Sharpdesk
50-License
Kit
MX-USA0
MX-USA0
Balík
100 licencií
Sharpdesk
Sharpdesk
100-License
Kit

MX-CS14
MX-DS22

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

*1 Podávanie na dĺžku. *2 V štandardnom meracom prostredí. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *3 Vrátane nastavovacích prvkov a vystupujúcich častí *4 Podávanie hárkov formátu A4 (8 1/2” × 11”) na
dĺžku z 1. zásobníka, pomocou skla na dokumenty, MFP v úplne pripravenom stave. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *5 Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od typu dokumentu, nastavenia
skenovania, prevádzkových podmienok
a prostredia. Na základe štandardnej tabuľky Sharp formátu A4 pri použití podávača dokumentov, podávaní na dĺžku, jednostrannom skenovaní a predvolenom továrenskom nastavení. *6 Rozlíšenie sa líši v závislosti od veľkosti
skenovanej oblasti.
*7 Iba farebne/v stupňoch sivej. *8 Na základe štandardnej tabuľky Sharp so 700 znakmi (A4 alebo 8 1/2” × 11”, podávanie na šírku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3, 33,600 bps, kompresia JBIG.
Konštrukcia a technická špecifikácia sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. 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-B450W/MX-B350W Úloha: 19208. Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.
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