MX-2614N / MX-3114N
Digitaal Multifunctioneel Systeem

COMPACTe MAAR KRACHTIGe
A3-KLEUREN-MFP

U verwacht topprestaties en optimale productiviteit /This is Why,
daarom zijn Sharp MFP’s de ideale keuze.

Voor fantastische kleuren laten we niets aan het toeval over
/This is Why, daarom geven wij prioriteit aan prestaties.

Dit is het probleem. U wilt een A3-kleuren-MFP die
niet alleen krachtig is, maar ook gebruiksvriendelijk.
En uiteraard moet deze voldoen aan de hoogste
milieu-eisen.
U krijgt dit alles en meer met de nieuwste
MX-2614N en MX-3114N.
De MX-2614N en MX-3114N zijn standaard
zeer compleet en voorzien van allerlei nieuwe
technologieën. Optioneel zijn een aantal innovatieve
productiviteitsfuncties verkrijgbaar, waaronder
toegang tot de ‘cloud’ en mobiel afdrukken zonder
drivers. Tevens zijn deze modellen een prima keuze
voor afdrukken in kleur die beter zijn voor het
milieu.

De keuze voor snel in kleur werken
De MX-2614N, met een snelheid van 26 pagina’s
per minuut (ppm), en de MX-3114N (31 ppm)
bieden u alles wat u zoekt.
De machines bieden afdrukken en kopiëren via het
netwerk in full-colour, automatisch dubbelzijdig
scannen in kleur, een interne vaste schijf van 20 Gb,
robuuste beveiliging (inclusief toegangscontrole,
gegevenscodering en veilig wissen van gegevens),
Sharpdesk-desktopscansoftware en krachtige hulpmiddelen voor apparaatbeheer.
U kunt ook een uitschuifbaar toetsenbord toevoegen
om op eenvoudige wijze gegevens in te voeren en te
e-mailen, een wifi-adapter, een ruimtebesparende
interne
afwerkingseenheid,
een
perforator,
geïntegreerde faxfuncties en, dankzij Sharp OSA,
een serie nuttige softwareoplossingen.
Bovendien kunt u elke functie bedienen via
een kleurenscherm (touchscreen) van 7,0 inch
met miniatuurweergaven van uw opgeslagen
documenten.

PRODUCTIEVE
A3-KLEUR-MFP
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RUIMTEBESPARENDE INTERNE
AFWERKINGSEENHEID

Optimale connectiviteit
Met deze nieuwste modellen kunt u veel meer dan
met ‘gewone’ MFP’s. De harde schijven kunnen
bijvoorbeeld als NAS-apparaten (Network Attached
Storage) worden gebruikt, zodat u gemakkelijk
bestanden kunt delen en met collega’s kunt
samenwerken.
Daarnaast bieden we verbindingsopties voor de
‘cloud’ en de mogelijkheid om SaaS-toepassingen
(Software as a Service) uit te voeren, waaronder
toepassingen die onze technologiepartners hebben
ontwikkeld.
Voor gebruikers van een smartphone of tabletpc hebben we nog meer goed nieuws. Met onze
gratis app Sharpdesk Mobile kunnen zij bestanden
draadloos afdrukken, scannen en delen zonder
extra drivers of handmatige installatieprocessen.

USB-ADAPTER VOOR
DRAADLOOS LAN

Grote papiercapaciteit
Met een grote papiercapaciteit kan iedereen meer
en langer afdrukken. Daarom is het goed om te
weten dat de standaardcapaciteit van 600 pagina’s
van de MX-2614N en MX-3114N kan worden
uitgebreid tot 3.100 pagina’s (kies de dubbele laden
met grote capaciteit voor lange, ononderbroken
afdruktaken) en dat u met de lange papierlade
en de hulpmiddelen ook opvallende banners kunt
afdrukken.

Extra beveiliging
Als uw team regelmatig gevoelige informatie
verwerkt, is het verstandig om ook onze optionele
Data Security Kit toe te voegen, waarmee het
onbevoegd kopiëren, scannen, faxen of archiveren
van gevoelige documenten kan worden voorkomen,
zodat u alles altijd volledig onder controle hebt.
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Natuurlijke bronnen zijn waardevol /This is Why, daarom
maken we onze producten groener.

Deze voor Energy Star gecertificeerde MFP’s
hebben een stroomverbruik dat tot het laagste in
hun klasse behoort.
We hebben ledverlichting in de scanner gebruikt
om het stroomverbruik te beperken. De opwarmtijd
bedraagt 18 seconden. In de stand-bymodus is
het stroomverbruik precies voldoende om een
fax te ontvangen. De machines ‘leren’ zelfs uw
gebruikspatronen en schakelen tijdens perioden van
inactiviteit automatisch over op een stand-bymodus
die door de gebruiker kan worden aangepast.
Er zijn maar zeer weinig MFP’s zo groen als deze.
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Energiezuinig scannen
Een eco-scanfunctie zorgt ervoor dat de fuser alleen
wordt ingeschakeld als dat nodig is, zodat u veel
energie bespaart.
Als u geen afgedrukte documenten nodig hebt,
kunt u de originelen in de meeste populaire
bestandstypen scannen en direct verzenden naar
uw bureaublad, meerdere e-mailadressen, een
map op uw netwerk, een FTP-server of een USBgeheugenstick.

Moeiteloos beheer en ondersteuning
De MX-2614N en de MX-3114N zijn bijzonder
eenvoudig te beheren. Alle belangrijke instellingen
kunnen via een speciale webpagina worden
geconfigureerd.
Met de Printerstatusmonitor op uw pc ziet u of
er genoeg toner en papier is alvorens u een taak
start. Een blik op het taakstatusscherm toont elke
kopieer- en afdruktaak en de positie ervan in de
wachtrij. En er verschijnt een melding zodra uw
documenten zijn afgedrukt.
Uw ondersteuningsmedewerkers zullen ook heel
enthousiast zijn.

Met de functie Diagnose op afstand kunnen ze
uw MFP’s via een webbrowser controleren en
ontvangen ze tijdige een e-mailmelding wanneer
er onderhoud vereist is.
Sharp Remote Device Manager biedt hun real-time
controle over uw Sharp MFP’s — opnieuw via een
browser — zodat technische ondersteuning, driverinstallatie en firmware-upgrades eenvoudiger dan
ooit zijn.
Ze kunnen zelfs het bedieningspaneel op afstand
bekijken* en bedienen, de machine overnemen,
instellingen wijzigen, problemen oplossen en adhoctraining geven zonder hun bureau te verlaten
dankzij ons innovatieve, op afstand bedienbare
bedieningspaneel.

OP AFSTAND BEDIENBAAR
BEDIENINGSPANEEL

*

Vereist VNC-applicatie.
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OPTIES &
CONFIGURATIEVOORBEELDEN

9. MX-KB14 N
Toetsenbord
5. MX-FN17
Afwerkingseenheid

7. MX-TR13 N
Uitvoerlade-eenheid

6. MX-PN11A/C/D
Perforatiemodule

10. MX-EB13
USB-adapter voor
draadloos LAN

8. MX-FX11
Faxuitbreidingsset

or
1. MX-DE12
Voet met papierlade
van 500 vel

2. MX-DE13
Voet met 2 papierladen
van 500 vel

or
3. MX-DE14
Voet met 3 papierladen
van 500 vel

4. MX-DE20*1
Voet met papierladen
van 500 + 2000 vel

*1 Op een latere datum beschikbaar

Basiseenheid
Uitvoerlade-eenheid
Voet met 3 papierladen van 500 vel
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Basiseenheid
Uitvoerlade-eenheid
Interne afwerkingseenheid
Voet met 3 papierladen van 500 vel

Basiseenheid
Uitvoerlade-eenheid
Interne afwerkingseenheid
Voet met papierladen van 500 + 2000 vel

Basiseenheid

Afdrukken

1. MX-DE12 Voet met papierlade van 500 vel

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket

A5R - A3, 500 vel, (80 g/m2)

Maakt afdrukken van barcodes mogelijk

2. MX-DE13 Voet met 2 papierladen van 500 vel

MX-PK11 PS3 Uitbreidingskit

Bovenste/onderste lade: A5R – A3, 500 vel elk (80 g/m2)

Maakt PostScript-afdrukken mogelijk

3. MX-DE14 Voet met 3 papierladen van 500 vel

MX-PUX1 XPS Uitbreidingskit

Bovenste/middelste/onderste lade: A5R – A3, 500 vel elk (80 g/m2)

Maakt XPS-afdrukken mogelijk
(voor XPS-afdrukken is 2 Gb extra geheugen vereist)

4. MX-DE20*1 Voet met papierladen van 500 + 2000 vel
Bovenste lade: A5R – A3, 500 vel (80 g/m2)
Onderste lade: A4, 1 x 1150 vel, 1 x 850 vel, (80 g/m2)

Scannen
AR-SU1 Stempeleenheid

Afwerkingseenheid

Markeert reeds gescande documenten voor controle

5. MX-FN17 Afwerkingseenheid
A3 tot A5 (offset/nieten),
A3W tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. 500 vel papiercapaciteit*2
Nietcapaciteit: max. 50 vel op meerdere posities nieten*2
Nietpositie: 3 plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)

Sharpdesk™ Licenties
MX-USX1/X5/10/50/A0
1/5/10/50/100-Licentiekit

Sharp OSA®

MX-PN11A - Perforatiemodule voor 2 gaten
MX-PN11C - Perforatiemodule voor 4 gaten
MX-PN11D - Perforatiemodule voor 4 brede gaten

MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule
MX-AMX2 Module voor communicatie tussen MFP en
applicaties
MX-AMX3 Module voor externe accounts

7. MX-TR13 N Uitvoerlade-eenheid

Beveiliging

Faxen

MX-FR40U*1 Data Security Kit

6. Optionele Perforatiemodule voor MX-FN17

8. MX-FX11 Faxuitbreidingsset
Super G3-faxmodule

MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingskit

Aansluitingen
9. MX-KB14 N Toetsenbord
10. MX-EB13 USB-adapter voor draadloos LAN
Maakt verbinding met draadloze netwerken mogelijk

*1 Op een latere datum beschikbaar

*2 A4 of kleiner, 80g/m2. Sommige opties zijn mogelijk niet overal beschikbaar.
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ALGEMEEN
Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)
MX-2614N
Kleur
Zwart-wit
MX-3114N
Kleur
Zwart-wit

A4

A3

26
26

14
14

31
31

15
15

60 – 209
55 – 256

18

Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz
1,84 (220 - 240V)
608 x 642 x 834
76,2

DOCUMENTARCHIVERING

Papierformaat originelen (max.) A3
Eerste kopietijd*4 (seconden)
MX-2614N
MX-3114N

Kleur
Zwart-wit
8,1		5,9
7,9		5,8

Continu kopiëren (max.)

999

Resolutie (dpi)
Scannen (kleur)
Scannen (zwart/wit)
Afdrukken

Documentopslagcapaciteit
Hoofdmap en aangepaste mappen
Snelle map
Opgeslagen taken
Opslagmappen
Vertrouwelijke opslag

600 x 600
600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
600 x 600, 9600 equivalent*5 x 600
(afhankelijk van de afdrukmodus)

Scanmethode
Resolutie (dpi)
Push scan
Pull scan

NETWERKPRINTER
Resolutie (dpi)

600 x 600, 9600 equivalent*5 x 600

Interface

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

Ondersteunde
Std.
besturingssystemen		
Opt.*6

Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2,
Windows Vista®, Windows® 7
Mac OS X, 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4

Netwerkprotocollen*6

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

Afdrukprotocollen

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), HTTP, Novell
Printserver-toepassing met NDS en Bindery, FTP voor het downloaden
van printbestanden, EtherTalk-printen, IPP
Std.
Opt.*7
PCL
PS3*6

(pagina’s / bestanden)
20.000*8 or 3.000
10.000*8 or 1.000
Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending*9
Snelle map, hoofdmap, aangepaste map
(max. 1.000 mappen)
Wachtwoordbescherming

NETWERKSCANNER

Grijswaarden
256
Zoombereik (%)
25 – 400 (25 – 200 met RSPF) in stappen van 1%
Vooringestelde kopieerratio’s 10 (5R/5E)

Beschikbare
lettertypes

Opwarmtijd*1 (seconden)

Vereiste netspanning
Stroomverbruik (kW) (max.)
Afmetingen (mm) (B x D x H)
Gewicht (kg)

Copier

PDL-emulatie

600 – 3.100
1 – 4 (plus multihandinvoerlade)

Geheugen (Gb)
Standaard: Copier/printer (gedeeld) 3
Optie: Printer
2*2
Standaard: HDD*3
320

Papierafmetingen (min. – max.)
Laden
A5R – A3W
Multihandinvoer
A5R – A3W
1.200 x 320 mm (max.)
Papiergewicht (g/m2)
Lade
Multihandinvoer

Papiercapaciteit (std. – max.)
Vel
Laden

PCL 6
PS3, XPS
80
136

BUITENMATEN

Push scan (via bedieningspaneel)
Pull scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)
100, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
50 - 9.600*5 via gebruikersinstelling

Bestandsformaten

TIFF, PDF, PDF/A-1b, gecodeerde PDF, JPEG (alleen kleur), XPS*10

Bestemmingen

Scannen naar e-mail, bureaublad, FTP-server, netwerkmap (SMB),
USB-geheugen

Scannerhulpprogramma’s

Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

FAX

(vereist optionele MX-FX11)

Compressiemethode
Communicatieprotocol
Verzendtijd*11 (seconden)
Modemsnelheid (bps)
Verzendresolutie (dpi)
Std.
Ultrafijn
Registratiebreedte
Geheugen (Gb)
Grijswaarden

MH/MR/MMR/JBIG
Super G3/G3
Minder dan 3
33.600 – 2.400 met automatische fallback
203,2 x 97,8
406,4 x 391
A5 - A3
1
256

OPMERKINGEN

.

Ontwerp en kenmerken kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie is correct bij het ter perse
gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te
certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten
geregistreerd merk. De ENERGY STAR-richtlijnen zijn alleen van toepassing op producten in de VS, Europa, Australië,
Nieuw-Zeeland en Japan. Windows, Windows XP 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 oktober 2012 Ref: MX-2614N/3114N. Alle
handelsmerken worden erkend. E&OE.

Afgebeeld met opties

*1 Bij nominaal voltage. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving.
*2 Vereist als MX-PUX1 voor XPS-afdrukken wordt toegevoegd.
*3 1 Gb = één miljard bytes bij verwijzen naar capaciteit van harde schijven. De feitelijk geformatteerde capaciteit is lager.
*4 	 Beste tijd gebaseerd op A4-kopie, invoer van lange rand vanuit eerste papierlade via documentglas wanneer de machine gereed is, zonder Automatische kleurmodus en Automatische kleurselectie. Kan variëren afhankelijk van
machinecondities en gebruiksomgeving.
*5 Resoluties hoger dan 600 dpi worden geïnterpoleerd.
*6 Optionele MX-PK11 vereist voor Mac OS, EtherTalk en PS3.
*7 PS vereist optionele MX-PK11. XPS vereist de MX-PUX1-optie plus 2 Gb extra geheugen.
*8 	 Gebaseerd op Sharps standaardtabel (A4 met 6% dekking, z/w). De Snelle map deelt geheugen met de Opdrachtopbouw-functie; de opslagcapaciteit is lager voor kleurenpagina’s.
*9 Optionele MX-FX11 vereist.
*10 Voor bekijken van XPS-bestanden op pc’s zonder Windows Vista moet de XPS Viewer-toepassing zijn geïnstalleerd.
*11 	Gebaseerd op standaardtabel van Sharp met ongeveer 700 tekens (A4, staand) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.
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