
CLOUDOVÝ STOLOVÝ A4 FAREBNÝ 
MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM 

MX-C301/MX-C301W 
Farebný digitálny multifunkčný systém

Hľadáte výkonného pomocníka? /This is Why /Práve preto 
potrebujete naše cloudové multifunkčné systémy  
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Naša technológia sa nikdy neprestane zdokonaľovať /This 
is Why /Práve preto budete pripravení na budúcnosť

Nadštandardné možnosti pripojenia

Tieto multifunkčné systémy vás prenesú do budúcnosti. 

Ak využívate výhody cloudových služieb, sú tieto systémy 

pre vás ako stvorené. Ak nasadenie cloudu iba plánujete, 

dajú sa k nemu jednoducho pripojiť hneď, ako na to budete 

pripravení. Nadštandardné možnosti pripojenia sú však len 

jedným z dôvodov pre nákup.

Vieme, že pracovníci v kancelárii oceňujú vysokú produktivitu 

A3 multifunkčných zariadení. Nemajú však vždy dosť miesta 

alebo peňazí pre veľký stroj.

Zobrali sme preto všetko, čo naozaj potrebujete – vysokú 

rýchlosť, obojstrannú tlač, spracovanie rôznych médií, 

vynikajúcu kvalitu obrazu, 7" farebný dotykový displej, 

dôkladné zabezpečenie a mimoriadnu úsporu energie – 

a natlačili to do jedného kompaktného A4 zariadenia. 

A keďže pochádzajú od spoločnosti Sharp, nemôže chýbať 

ani rozsiahly balík ľahko použiteľných nástrojov na správu 

zariadenia.

Zostaňte v spojení
Rovnako ako naše A3 multifunkčné systémy, umožňujú 

MX-C301 a MX-C301W skenovať dokumenty a posielať ich 

e-mailom, do počítača, sieťového zariadenia alebo USB flash 

pamäte.  

Keď k tomu pridáte technológiu Sharp OSA, otvoria sa pred 

vami úplne nové možnosti. 

Sharp OSA umožňuje pripojenie k nášmu riešeniu Cloud 

Portal Office, aby ste mohli zdieľať súbory a informácie 

medzi multifunkčným systémom, PC, tabletmi, notebookmi, 

mobilnými telefónmi a dokonca našou interaktívnou tabuľou 

BIG PAD. Môžete si vybrať aj z mnohých ďalších cloudových 

aplikácií.

Ak si kúpite MX-C301W, získate navyše pripojenie k Wi-Fi sieti 

a faxové funkcie.

 

PRIPOJTE SA KU CLOUDU  
S DOPLNKOM SHARP OSA

7" FAREBNÝ DOTYKOVÝ 
DISPLEJ



3

Špičkové funkcie v A4 verzii /This is Why /Práve preto si 
udržíte náskok 

Vysoká produktivita

Oba modely sú ideálne pre malé tímy a kancelárie. Ponúkajú 

automatickú obojstrannú tlač, kopírovanie a skenovanie 

a dokážu tlačiť farebne rýchlosťou až 30 strán za minútu.

Optimálna kvalita obrazu je zaistená – aj pri potlači materiálov 

s veľkou gramážou, napríklad obálok alebo kartotékových 

lístkov – vďaka použitiu Mycrostonera a dvojzložkového 

vyvíjacieho systému.

Interný 250 GB pevný disk sa hodí na ukladanie dokumentov, 

ktoré môžu byť opakovane tlačené alebo zdieľané cez webový 

prehľadávač. Webové rozhranie je možné použiť taktiež 

na správu, konfiguráciu a monitorovanie multifunkčného 

systému.

Dokonalé zabezpečenie
Pri práci s citlivými dátami môžete skenovať dôverné 

dokumenty do bezpečného šifrovaného PDF súboru alebo 

použiť funkciu Follow Me, ktorá pozdrží tlač dokumentov, 

pokým si ich nemôžete vytlačiť v súkromí.

Taktiež bežné dokumenty je možné 100 % chrániť pomocou 

5 miestnych používateľských autentizačných kódov, 

zabezpečených sieťových rozhraní, SSL, IPsec, kontroly portov 

a filtrovania IP/MAC adries. 

Kvôli ešte dôkladnejšej ochrane majú oba modely funkcie 

na šifrovanie a bezpečné mazanie dát na pevnom disku 

a s funkciou Document Control*1 môžete dokonca zabrániť 

neoprávnenému kopírovaniu, skenovaniu, faxovaniu*2 

a ukladaniu dokumentov. 

Úspora energie 
Nikto nemá rád plytvanie energiou. To je ďalší dôvod, prečo 

by ste mali zaradiť tieto multifunkčné systémy s certifikáciou 

Energy Star na popredné miesto vášho nákupného zoznamu. 

Oba modely prinášajú významnú úsporu energie vďaka nižšej 

spotrebe, rýchlemu nahrievaniu a funkcii Eco Scan, ktorá 

zapína fixačnú jednotku, len keď je to potrebné.

Majú taktiež špeciálny režim úspory tonera, ktorý znižuje 

množstvo použitého tonera na tlač obrázkov a grafov bez 

zníženia kvality textu. Dokážu sa dokonca samy vypnúť, ak ich 

po zadaný čas nepoužijete. To je jeden z mnohých spôsobov, 

ktorými vám pomáhame na ceste k úspechu.

MNOŽSTVO PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ, VRÁTANE SKENOVANIA VIZITIEK, A NASTAVITEĽNÝ LCD 
DISPLEJ

*1 Vyžaduje doplnkový modul ochrany dát   *2 Iba MX-C301W



Technické parametre

www.sharp.sk

Poznámky

*1 Pri menovitom napätí. Môže sa líšiť podľa stavu stroja a prevádzkových podmienok. *2 Najlepší dosiahnutý čas A4 kopírovania 
pri podávaní papiera kratším okrajom napred z 1. kazety, umiestnenie originálu na sklo, na pripravenom stroji a bez použitia funkcií 
„Automatický farebný režim“ a „Automatická voľba farby“. *3 XPS tlač vyžaduje doplnkový modul MX-PUX1 a prídavnú pamäť 
2 GB. Môže sa líšiť podľa stavu stroja a prevádzkových podmienok. *4 Ukladacia kapacita závisí od typu dokumentu a nastavenia 
skenovania. *5 Faxovanie je možné len na MX-C301W.*6 Pri použití štandardnej skúšobnej predlohy Sharp s asi 700 znakmi 
pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3, 33 600 b/s, kompresia JBIG. *7 Nie je možné použiť pre režim Softvérový AP.

Dizajn a špecifikácia môžu byť bez upozornenia zmenené. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Logo ENERGY STAR je 
certifikačná známka a smie byť použité len na označenie konkrétnych produktov, na ktorých bolo overené, že spĺňajú požiadavky 
úsporného programu ENERGY STAR. Známka ENERGY STAR je registrovaná v USA. Predpisy ENERGY STAR sa uplatňujú len 
pre produkty v USA, Európe, Austrálii, Novom Zélande a Japonsku. Windows, Windows XP, Windows Server a Windows Vista sú 
registrované ochranné známky Microsoft Corporation. Všetky ostatné názvy spoločností, názvy produktov a logá sú ochranné známky 
alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation júl 2014. Ref: MX-C301/MX-C301W Job No 15311. 
Všetky ochranné známky uznávané. E&OE.

 

569 mm

605 mm

429 mm

Vonkajšie rozmery

Všeobecné

Sieťová tlačiareň

Sieťový skener

Bezdrôtová sieť (Wi-Fi)(MX-C301W)

Fax (MX-C301W)

Čas nahrievania*1 (sekundy) 18

Pamäť (GB) Kopírka/Tlačiareň (zdieľaná)   3 
 HDD   250
 Doplnok  2

Napájanie 220 – 240 V, 50/60 Hz

Spotreba (kW) (max.)  1,3 (200 – 240 V)

Rozmery (mm) (Š × H × V) 429 × 569 × 474

Hmotnosť (kg) 33
 

Rozlíšenie (dpi) 600 × 600

Rozhranie USB 2.0
 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Podporované OS   Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012/2012R2 
   Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1

  Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

Sieťové protokoly TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)

Tlačové protokoly LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailov), HTTP, 
 IPP, FTP pre sťahovanie tlačových súborov, tlač cez EtherTalk

Emulácia PDL Štandardne PCL6, PS3
 Voliteľne XPS*3

Dostupné fonty PCL 80 
 PS3 136

Tlačové aplikácie  Sharpdesk Mobile

Metóda skenovania Aktivácia zo stroja (cez ovládací panel) 
 Aktivácia z počítača (cez rozhranie TWAIN)

Rozlíšenie (dpi)
Aktivácia zo stroja 100, 200, 300, 400, 600
Aktivácia z počítača 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
 50 – 9 600 podľa používateľského nastavenia

Formáty súborov XPS, TIFF, PDF, JPEG (len farebne)

Ciele skenovania Skenovanie do e-mailu, FTP servera, sieťového priečinka (SMB), USB pamäte, počítača

Skenovacia aplikácia Sharpdesk, TWAIN, Sharpdesk Mobile

Kompatibilná norma  IEEE802.11n/g/b

Prístupový režim  Infraštruktúrny, Softvérový AP (virtuálny prístupový bod)

Zabezpečenie  WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*7, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*7

Metóda kompresie    MH/MR/MMR/JBIG

Komunikačný protokol  Super G3/G3

Čas odosielania*6 (sekundy) Menej než 3

Rýchlosť modemu (b/s)  33 600 – 2 400 s automatickým nastavením

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)
 Standard 203,2 × 97,8
 Fine 203,2 × 195,6
 Super Fine 203,2 × 391
                                    Ultra Fine 406,4 × 391

Veľkosť dokumentu A4 – A5

Pamäť (MB) 1

Rýchlosť tlače (výtlačkov/kópií za minútu) (max.)
Farebne/čiernobielo A4
MX-C301W/MX-C301 30

Veľkosť papiera (min. – max.) A6 – A4

Gramáž papiera (g/m2)
Kazeta  60 – 105
Bočný vstup  55 – 220
Doplnková kazeta  60 – 105

Zásoba papiera (štd. – max.) 
Listy  300 – 800
Kazety  1 – 2

Kopírka
Veľkosť originálu (max.)  A4

Zhotovenie prvej kópie*2 (sekundy)  
Farebne 7,4
Čiernobielo 6,3

Nastavenie počtu kópií (max.)  999

Rozlíšenie (dpi)
Skenovanie (farebne a ČB) 600 × 600, 600 × 300 
Tlač  600 × 600, 9 600 (ekvivalentné) × 600

Gradácia odtieňov  256

Rozsah zoomu (%)  25 – 400 (25 – 200 s podávačom) s krokom 1 %

Prednastavené mierky  8 (4 zmenšenia/4 zväčšenia)
Ukladanie dokumentov
Kapacita archívu dokumentov*4  
Hlavný a používateľský priečinok: 20 000 strán alebo 3 000 súborov
Priečinok Rýchly súbor: 10 000 strán alebo 1 000 súborov

Ukladané úlohy Kopírovanie, tlač, skenovanie, odosielané faxové správy*5

Ukladacie priečinky Priečinok Rýchly súbor, hlavný priečinok, používateľské priečinky(max. 1 000 priečinkov)

Zabezpečenie dokumentov Ochrana heslom

MX-PUX1
Modul pre XPS

MX-PF10
Modul pre čiarové kódy

MX-FWX1
Modul pre Internet Fax 
(MX-C301W)

MX-FR46U
Modul ochrany dát 
(komerčná verzia)
*Bude k dispozícii neskôr.

MX-USX1/X5
Balík 1/5 licencií SharpDesk.

MX-US10/50/A0
Balík 10/50/100 licencií 
SharpDesk

MX-AMX1
Modul integrovania aplikácie

MX-AMX2
Modul komunikačnej 
aplikácie

MX-AMX3
Modul externého účtovania


