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Výkonná a kompaktná
– získajte od svojho
zariadenia formátu A4 viac
než očakávate.
Čas a priestor môžu v rušnej kancelárii predstavovať
nedostupný luxus. Vami zvolená technológia musí
podporovať vašu produktivitu a prispievať k vyššej rýchlosti
a efektivite vašich každodenných procesov.
Chápeme, že niektoré úlohy vyžadujú vysoký výkon MFP
určených pre veľké pracovné skupiny. Chápeme však aj to,
že potrebujete výhody menšieho zariadenia. To je dôvod,
prečo sme uviedli na trh kompaktné MFP formátu A4, MXB455W a MX-B355W, ktoré prinášajú rýchlu a pohodlnú tlač,
kopírovanie, skenovanie a zároveň všetku spoľahlivosť aj
funkcionalitu, ktorú očakávate od väčšieho zariadenia, a ktoré
sú však dostatočne malé na použitie kdekoľvek to potrebujete.

Od používateľsky upraviteľného používateľského
rozhrania až po vynikajúce možnosti zabezpečenia dát
ponúkajú nové modely MX-B455W/MX-B355W vylepšenú
funkcionalitu a rovnako dokonalú mieru používateľského
komfortu, ktorú už poznáte z iných MFP značky Sharp.
S rýchlosťami tlače 45 str./min. (MX-B455W) alebo
35 str./min. (MX-B355W) čiernobielo si môžete byť istí
urýchleným dokončením akejkoľvek tlačovej úlohy.
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Lepší spôsob práce.
Dostatočne flexibilná pre vaše potreby s komfortným
používateľským prostredím a zakaždým s tým správnym
výsledkom.
Modely MX-B455W a MX-B355W sú zárukou lepšieho
používateľského komfortu vďaka farebnej dotykovej LCD
obrazovke s uhlopriečkou 7 palcov, ktorú je možné sklopiť
a upraviť tak, aby vyhovovala vášmu spôsobu práce.
Zachovali sme rovnaké používateľské rozhranie ako na
ostatných zariadeniach Sharp, aby bol prechod na jednu
z našich nových, kompaktných MFP maximálne intuitívny.
Vďaka svojej modulárnej konštrukcii sa budú tieto MFP hodiť
do akéhokoľvek kancelárskeho prostredia bez ohľadu na
to, či budú umiestnené na stole, alebo v plnej konfigurácii
samostatne stojace. S modelmi MX-B455W/MX-B355W dostávate
kvalitu aj kvantitu, sú totiž štandardne vybavené zásobníkom
na 550 hárkov papiera (rozšíriteľným na 2350 hárkov)
a okrem iného taktiež disponujú optimálnymi možnosťami
dokončovacích úprav profesionálnych dokumentov.

Kompaktná konfigurácia pre umiestnenie na stole. Rozšíriteľná kapacita papiera.

Flexibilitou sa, samozrejme, rozumie viac než iba úspora
miesta a používateľsky prívetivé rozhranie. Chcete naskenovať
dokument a uložiť ho priamo do príslušného formátu Microsoft
Office? Žiadny problém. Vďaka zabudovanej OCR funkcionalite
zaisťujúcej prevod snímok na editovateľné súbory Microsoft
Office sú digitalizácia dokumentov a ukladanie a zdieľanie
dôležitých informácií jednoduché a časovo úsporné.
A čo napríklad umožniť návštevníkom používať zariadenie,
hoci nie sú pripojení do firemnej siete? To sme zvládli
tiež; dokumenty Microsoft Office je možné jednoducho
a rýchlo tlačiť priamo z USB pamäťových zariadení.

Voliteľný vnútorný modul dokončovacích funkcií.

Vyberte si na zaistenie vami požadovanej
flexibility a výkonu kompaktnú, výkonnú MFP
značky Sharp
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Jednoduchá konektivita
a flexibilita.
Teraz môžete jednoducho tlačiť
a skenovať odkiaľkoľvek, či už sa
nachádzate v kancelárii, alebo pracujete
na diaľku.

Chápeme, že sa nechcete počas pracovného dňa obmedzovať; potrebujete byť schopní pracovať kdekoľvek a kedykoľvek. Rad MXB455W/MX-B355W je vybavený funkcionalitami pripojenia pomocou NFC a QR kódu. Tlač a skenovanie sú teda jednoduché – stačí sa
pripojiť pomocou mobilného zariadenia.
Architektúra Sharp Open Systems Architecture umožňuje integráciu MFP do siete cloudových aplikácií, pričom funkcia single-sign on
umožňuje prístup k verejným cloudovým službám, ako sú Google Drive, OneDrive, SharePoint, Microsoft Online, Box a Sharp Cloud
Portal Office priamo z MFP, čo vedie k zvýšeniu efektivity a úspore času.
Toto kompaktné zariadenie formátu A4 sme vybavili taktiež funkciou uvoľňovania tlače bez použitia servera. Je tak možné bezpečne
odosielať a ukladať dokumenty z hlavnej MFP a vytlačiť ich z ktorejkoľvek MFP pripojenej do siete.

05

Skenujte dokumenty rýchlo
a presne.
Na MFP od spoločnosti Sharp je spoľahnutie vždy, keď nie je
dostatok času.
MFP MX-B455W/MX-B355W sa pýši
rýchlosťou skenovania až 110 strán
za minútu čiernobielo aj farebne,
čo znamená rýchlu digitalizáciu
dokumentov a vašu dokonalú kontrolu
nad ich workflow.

A pretože vieme, že nie všetko, čo
potrebujete skenovať, je iba dokument,
je možné rýchlo, presne a jednoducho
skenovať aj identifikačné preukazy alebo
vizitky.

Model MX-B455W ponúka
jednoprechodový duplexný podávač
dokumentov so zásobníkom na
100 hárkov, pričom model MX-B335W je
vybavený reverzným jednoprechodovým
podávačom so zásobníkom na 50 hárkov;
oba modely sú dokonalými riešeniami
napríklad pre prostredie recepcií, kde je
potrebné skenovať čo najrýchlejšie.

Jednoprechodový duplexný podávač so zásobníkom na 100 hárkov

Skenovanie identifikačných preukazov a vizitiek

Reverzný jednoprechodový podávač so zásobníkom na 50 hárkov
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Celkový
pokoj mysle.
Uchovávajte svoje dáta
v bezpečí.
Zabezpečenie dát je jednou z hlavných priorít
všetkých podnikov a predpisy, ako je Všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR),
ďalej zvyšujú dôležitosť splnenia tu uvedených
požiadaviek v rámci každodenného chodu firmy.
Funkcionalita MFP MX-B455W/MX-B355W je na
budúcnosť pripravená a vy si môžete byť istí,
že vďaka niekoľkoúrovňovému zabezpečeniu
prinášanému spoločnosťou Sharp sú všetky siete
a dáta úplne v bezpečí.
Technológia podporuje produktivitu a chráni
cenné dáta; môžete sa spoľahnúť na naše pôsobivé
funkcie v oblasti zabezpečenia a pokročilý workflow
pre kontrolu použitia a prístupu, logovanie aktivít
a odstraňovanie dát po ich použití. Či už kopírujete,
skenujete, alebo tlačíte, všetky tu uvedené funkcie
zaisťujú ochranu dôverných informácií a duševného
vlastníctva.
Pre ešte vyššiu úroveň zabezpečenia môžete ťažiť
z režimu zabezpečenia podľa normy Hard Copy
Device Protection Profile* (HCD PP) vyžadovanej
napríklad vládnymi, armádnymi alebo právnymi
organizáciami.
Šetrí energiu a chráni životné prostredie
Sme si vedomí dôležitosti ochrany životného
prostredia. To je dôvod, prečo naše nové MFP
umožňujú nastaviť časový plán, kedy sa zariadenia
automaticky vypnú.
Inovatívne funkcie Eco Scan a Eco Recommendation
posúvajú úsporu energie na ďalšiu úroveň a vy tak
môžete pracovať s vedomím, že spotrebovávate
energiu iba vtedy, keď je to naozaj nutné.

*1 Po zapnutí nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.
HCD PP ver.1.0 – non CC verzia.
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Konfigurácia
MX-PF10
Barcode Font Kit

MX-FWX1
Internet Fax Expansion Kit

MX-USX1/X5
Sharpdesk 1/5-License Kit

MX-US10/50/A0
Sharpdesk 10/50/100-License Kit

MX-FN32
MX-FN32
Finišer
Finisher

MX-AMX1
Application Integration Module

MX-B455W
MX-B355W
Základná
jednotka
Base Unit

Umiestnenie
Desktop na stole

MX-FR59U*
Data Security Kit

Samostatne stojace
Floor-Standing

MX-CS14

MX-CS14

Kapacita
600 hárkov
papiera
600-Sheet
Paper
Podávacia
jednotka
Feed Unit

MX-CS14

MX-CS14
MX-CS14

MX-DS22

Vysoký
stojan
High Stand

MX-CS14
MX-CS14
MX-DS22
MX-DS22
Vysoký
stojan
High Stand

MX-DS23
Nízky
stojan
Low Stand

MX-DS23
Nízky
stojan
Low Stand

Note: When placing the MFP on the floor, Sharp recommends placing it on an MX-DS22. If you are attaching two or three MX-CS14s, an MX-DS23 is required.
Certain options may not be available in some areas.

Prídavné zariadenia

* Available at a later date.

MX-PF10
Modul čiarových kódov

MX-FWX1
Rozširujúci modul Internet fax

MX-USX1/X5
Balík 1/5 licencií Sharpdesk

1,139 mm

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

MX-AMX1
Modul integrácie aplikácie

MX-FR59U*
Modul zabezpečenia dát

667 mm
878 mm*

*When finisher tray and exit tray are extended.
Shown with options.

Poznámka: V prípade samostatne stojaceho variantu MFP odporúča spoločnosť Sharp umiestnenie na stojan MX-DS22. Ak pripájate dva alebo tri moduly MX-CS14, je vyžadovaný stojan MX-DS23.
Niektoré z variantov nemusia byť v niektorých oblastiach k dispozícii.
* K dispozícii k neskoršiemu dátumu.

Špecifikácie
Všeobecné

Sieťový skener

Rýchlosť (tlač/kopírovanie) (Max) A4*1
35
MX-B355W
45
MX-B455W

Metóda skenovania

Push scan (pomocou ovládacieho panelu)
Pull scan (aplikácia vyhovujúca štandardu TWAIN)

Displej ovládacieho panelu

7“ farebná dotyková obrazovka

Veľkosť papiera* 2 (Min. – Max.)
Hmotnosť papiera (g/m2)
Zásobník 1
Zásobníky 2 – 4
Pomocný zásobník
Kapacita papiera (Std. – Max.)
Hárkov
Zásobníkov

A4 – A6

Rýchlosť skenovania*8 (obr./min.) Jednostranné
MX-B355W
40
MX-B455W
70

60 – 105
55 – 220
55 – 220

Rozlíšenie (dpi) (Max)
Push scan
Pull scan

550 – 2 350
1 – 4 (plus pomocný zásobník)

Formáty súborov

Čas zahrievania*3 (sekúnd)

20

Pamäť (GB)
Kopírka/tlačiareň (zdieľaná)
HDD*4

Obojstranné
18
110

100, 150, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 až 9 600 dpi podľa
používateľského nastavenia
TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktné PDF*9,
JPEG*9, XPS, prehľadávateľné PDF, OOXML (docx, xlxs,
pptx), text (TXT), rich text (RTF)

Miesta určenia skenu

5
500

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

Nástroje na skenovanie

Sharpdesk

Napájanie

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

Zakladanie dokumentov

Príkon (kW) (Max.)
Rozmery (mm) (Š × H × V)*5
MX-B355W
MX-B455W
Hmotnosť (kg) (pribl.)
MX-B355W
MX-B455W

1,84 (220 až 240 V)

Kapacita zakladania dokumentov*10 Strán
Hlavný adresár a voliteľné adresáre 20 000
Priečinok rýchleho prístupu k súborom 10 000

492 × 517 × 588
492 × 517 × 638
31
33

Súborov
3 000
1 000

Uložené úlohy*11

Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu

Ukladacie priečinky

Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, používateľský priečinok (max. 1 000)

Sieťová tlačiareň
Rozlíšenie (dpi)

600 × 600, 9 600 (ekvivalentné) × 600

Veľkosť papiera (Max)
A4
Čas do vytlačenia prvej kópie*6 (sekúnd)
5,3
MX-B355W
MX-B455W
3,7

Rozhranie

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

Podporované OS

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

Kopírka

Počet kópií súvislého kopírovania (Max.) 9 999

Sieťové protokoly

TCP/IP

Rozlíšenie tlače (dpi)
Skenovanie
Počet stupňov gradácie

600 × 600, 600 × 400
256

Tlačové protokoly

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP
na sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD

PDL

Štandard: PCL, Genuine Adobe® PostScript®3TM

Rozsah zoomu (%)

25 – 400, (25 – 200 pomocou RSPF/DSPF) v 1 % krokoch

Dostupné fonty

80 fontov pre PCL, 139 fontov pre Adobe® PostScript®3TM

Prednastavené pomery kopírovania (metrické) 10 pomerov (5R/5E)

Bezdrôtová LAN

Fax
Metóda kompresie

MH/MR/MMR/JBIG

Protokoly

IEEE802.11n/g/b

Komunikačný protokol

Super G3

Režimy prístupu

Režimy infraštruktúra, režim prístupového bodu (softvér AP)

Menej než 3

Bezpečnosť

Trvanie prenosu*12 (sekúnd)

WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*7,
WPA2 PSK, WPA2 EAP*7

Rýchlosť prenosu (bps)

33 600 – 2 400 s automatickým fallbackom

Veľkosť dokumentu

A4 – A5

Pamäť (GB)

1 (vstavaná)

*1: Podávanie na dĺžku. *2: S papierom formátu A5 je možné použiť výhradne podávanie na dĺžku. *3: 20 sekúnd. Pri zapnutí MFP pomocou tlačidla spúšťania; 30 sekúnd pri spustení pomocou hlavného sieťového spínača. Pri
menovitom napätí, 23 °C (73,4 °F). Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *4: Kapacita pevného disku závisí od vytvárania zdrojov. *5: Vrátane nastavovacích prvkov a vystupujúcich častí *6: Podávanie
hárkov formátu A4 z 1. zásobníka na dĺžku, pomocou skla na dokumenty, bez výberu alebo režimu Auto Colour, MFP v úplne pripravenom stave. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *7: Nie je
aplikovateľné pre režim Software AP. *8: Na základe štandardnej tabuľky Sharp formátu A4 pri použití podávača dokumentov a podávaní na dĺžku. Pri použití továrenského nastavenia a s vypnutým režimom Auto Colour. Rozlíšenie sa
bude v závislosti od typu dokumentu a veľkosti skenovanej oblasti líšiť. *9: Iba farebne/v stupňoch sivej. *10: Úložná kapacita sa bude líšiť v závislosti od typu dokumentu a nastavenia skenovania. *11: Niektoré funkcie vyžadujú voliteľné
súčasti. *12: Na základe štandardnej tabuľky Sharp so 700 znakmi (A4, podávanie na dĺžku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3 , 33 600 bps, kompresia JBIG.
Konštrukcia a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikačná známka a smie sa použiť výhradne na certifikáciu
konkrétnych výrobkov, pre ktoré bolo preukázané splnenie požiadaviek programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista sú registrovanými
obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 sú buď registrovanými ochrannými známkami, alebo ochrannými známkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách.
Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation. December 2017 Ref: MX-B355W/MX-B455W Úloha: 18719.
Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.
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