DX-C200P
Digitale Full-colour Printer

EFFICIËNTE A4KLEURENPRINTER
VOOR OP UW BUREAU

Uw team is compact, snel en efficiënt /This is Why, daarom zijn
onze printers dat ook.

Er is geen ruimte voor verspilling van tijd /This is Why,
daarom hechten wij grote waarde aan efficiëntie.

Soms hebt u alleen maar een goede, betrouwbare
en compacte kleurenprinter nodig. Een eenvoudige,
snelle en betaalbare MFP die dagelijkse
werkzaamheden van uw team vergemakkelijkt
zonder waardevolle kantoorruimte in beslag te
nemen.
Dat zijn de momenten waarop de DX-C200Pnetwerkkleurenprinter zijn waarde bewijst.

Prestaties waar uw team op kan rekenen
Kijk eens om u heen in uw kantoor. Iedereen is
druk bezig; efficiëntie is daarom van het grootste
belang. U wilt dat u en uw collega's zo doelmatig
mogelijk kunnen werken. Met een afdruksnelheid
van maximaal 20 pagina's per minuut in zowel kleur
als zwart-wit staat de DX-C200P dan ook garant
voor een hoog rendement.
De eerste pagina verschijnt binnen 14 seconden
nadat u op 'afdrukken' hebt geklikt en automatisch
dubbelzijdig afdrukken is standaard. U verspilt dus
geen papier en verdoet geen kostbare tijd met
wachten op uw afdrukken. Bovendien kunt u de
configuratie uitbreiden met een extra papierlade
om de invoercapaciteit te verhogen tot 750 vel - een
uitbreiding waar drukke teams blij mee zullen zijn.
Speciale afdruktaken zijn ook geen probleem dankzij
de handmatige invoer voor het invoeren van nietstandaard afdrukmaterialen.

HOOGWAARDIGE KLEUREN
OP 2400 X 600 DPI
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U bent op zoek naar prestaties, maar complexiteit
schrikt u af /This is Why, daarom doen onze printers alles
eenvoudiger.

Gebruiksgemak en efficiëntie
Sprankelende kleuren en een geïnterpoleerde
afdrukresolutie van 2400 x 600 dpi zorgen voor
heldere en stijlvolle afdrukken. Een krachtige
controller en meer dan genoeg geheugen maken
grote en complexe afdruktaken eenvoudig.
Elke afdeling zou over een DX-C200P-kleurenprinter
moeten kunnen beschikken. En dankzij het
ruimtebesparende ontwerp, een combinatie van
PCL, PostScript 3-emulatie, IPv6 en Bonjour, en
naadloze integratie met vrijwel alle gangbare
kantooromgevingen komt dat nu ook voor elke
werkgroep binnen bereik.
We hebben ervoor gezorgd dat de printer uiterst
gebruiksvriendelijk is. De Web Image Monitor houdt
de verrichtingen van de DX-C200P scherp in de
gaten en maakt vanaf elke willekeurige werkplek
in het netwerk statusinformatie en instellingen
inzichtelijk. Het verhoogde beeldscherm geeft u
alle gewenste informatie over de toner-, papier- en
de printerstatus.

Tijd, energie, toner en papier hebben altijd een
prijskaartje. Als u net zo veel waarde hecht aan
natuurbehoud als wij, dan is de Energy Stargecertificeerde DX-C200P de juiste printer voor u.
Het energiebesparende ontwerp met een laag
stroomverbruik, snelle opwarming en korte eerste
afdruktijd helpen u tijd en geld te besparen. De vier
kleuren tonermodules met een hoog rendement
leveren nog meer besparingen op (zeker wanneer
u de Economy Colour-modus gebruikt), terwijl
de combinatie van dubbelzijdig afdrukken en de
optie voor meerdere afdrukken op één vel het
papierverbruik drastisch kan verlagen. De printer
beschikt bovendien over een energiebesparende
slaapstand voor periodes van inactiviteit.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
INTUÏTIEF BEDIENINGSPANEEL
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ALGEMEEN
Afdruksnelheid (ppm/cpm) (Max.)
A4
20
20

Kleur
Z/W
Papierafmetingen (Min. – Max.)
Papiergewicht (g/m2)
Lade
Handmatige invoer
Optionele lade
Papiercapaciteit (Std. – Max.)
Vel
Laden

A6 – A4
60 – 160
60 – 160
60 – 105

Opwarmtijd*1 (seconden)

30

Tijd tot eerste kopie*2 (seconden)
Full colour
Z/W
Geheugen (MB)
Vereiste netspanning
Stroomverbruik (max.)
Afmetingen (mm) (B x D x H)
Gewicht (kg)

14
14
256
220 - 240 V, 50/60 Hz
1,3 kW
400 x 450 x 320
23,8

250 – 750 (plus 1 vel handmatige invoer)
1 – 2 (plus 1 vel handmatige invoer)

NETWERKPRINTER

OPTIONEEL

Resolutie (dpi)
600 x 600, 1200 x 600, 2400 x 600*3
Interface
USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX
Ondersteunde besturingssystemen Windows® XP, Windows® Server 2003/2003R2/2008/2008R2,
Windows® Vista, Windows® 7
Mac OS X 10.3 - 10.6
Netwerkprotocollen
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Afdrukprotocollen
LPR, Raw TCP (Port 9100), FTP, IPP
PDL-emulatie
Std
PCL5c/6, PS3
Beschikbare lettertypes
PCL/PS 80 / 80

DX-CS10 Papierlade (vel)

500

AFMETINGEN

320 mm

450 mm
400 mm

Ontwerp en kenmerken kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. Alle informatie is correct bij het
ter perse gaan, typefouten voorbehouden. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag alleen
worden gebruikt om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STARprogramma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. De ENERGY STAR-richtlijnen zijn
alleen relevant voor producten in de VS, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. Windows, Windows XP,
Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige
bedrijfsnamen, productnamen en logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve
houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux bv, Ref:DX-C200P_BR. maart 2012. Alle handelsmerken
wordem erkend. E&OE (Fouten en omissies voorbehouden).

OPMERKINGEN

*1: Bij nominaal voltage. Kan variëren afhankelijk van de machinecondities van het apparaat en de operationele omgeving.
*2: Best behaalde tijd gebaseerd op A4-kopie, 600 x 600 dpi. Kan variëren afhankelijk van de machinecondities van het apparaat en de operationele omgeving.
*3: Resoluties hoger dan 600 dpi zijn geïnterpoleerd.
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