MX-2640N / MX-3140N / MX-3640N
Digitaal multifunctioneel full-colour systeem

A3-KLEUREN-MFP

Uw team moet snel en slagvaardig zijn /This is Why,
daarom hebt u onze cloud-ready MFP’s met multitouch
bediening nodig.

Cloud-ready A3-kleuren-MFP’s met multitouch bediening

We maken het leven graag eenvoudiger /This is Why, daarom
zorgen we ervoor dat u alles binnen handbereik hebt.

Welkom in de toekomst

Geavanceerde specificaties

Als u wel eens een tablet-pc of een smartphone gebruikt,
dan voelen onze compacte A3 kleuren-MFP’s met
multitouch bediening meteen vertrouwd.

Deze nieuwe MFP´s bieden alles voor het moderne kantoor.
Wifi-toegang, mobiele draadloze connectiviteit, een harde
schijf van 320 Gb met Network Attached Storage (NAS)functie, twee usb-poorten — het is allemaal beschikbaar.

Raak gewoon het scherm aan en tik, schuif, spreid of
breng uw vingers naar elkaar toe voor volledige controle
over alle documenten, functies en instellingen.

Ervaar de cloud
Alle drie de modellen beschikken over OSA 4.0; dit
betekent dat ze standaard geschikt zijn voor de cloud.
Dankzij cloud-connectie kan uw team gebruikmaken
van een steeds groter aantal Software as a Service
(SaaS)-toepassingen — zoals die bijvoorbeeld door
onze technologiepartners ontwikkeld zijn — voor het
stroomlijnen en automatiseren van allerlei herhalende,
tijdrovende handmatige taken. Dit bespaart tijd, kosten
en vermindert fouten.
En iedereen op kantoor kan op internet zoeken, inhoud
downloaden en webpagina’s afdrukken via het snelle,
heldere 10,1-inch kleuren-lcd-scherm.

Meer keuze
Elk model kan worden aangepast met een uitgebreide
reeks opties die extra waarde toevoegen. Er is bijvoorbeeld
een ruimtebesparende interne afwerkingseenheid met
elektronisch sorteren, nieten en gestaffeld stapelen,
of een finisher met nieten in de rug om eenvoudig
professioneel ogende documenten en boekjes te maken.
De papiertoevoer kan worden uitgebreid tot 6.600 vel
(een tandemlade met grote capaciteit zorgt voor 2.500
vel extra zonder waardevolle kantoorruimte in beslag te
nemen).
Andere populaire opties zijn een uitschuifbaar
toetsenbord voor eenvoudige gegevensinvoer, een
Mirroring Kit voor het maken van back-ups van de
harde schijf, extra veiligheid en faxfunctionaliteit.

TWEE HANDIGE USB-POORTEN
VOOR DIRECT AFDRUKKEN VANAF
EEN GEHEUGENSTICK

OPTIONEEL
UITSCHUIFBAAR
TOETSENBORD
VOOR
EENVOUDIGE
GEGEVENSINVOER
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Productiviteit

Essentiële informatie binnen handbereik

Eenvoudig scannen van grote volumes

Met de MX-2640N, MX-3140N en MX-3640N kan
iedereen gebruikmaken van informatie in papieren
documenten door deze rechtstreeks te scannen naar
het eigen of andere e-mailadressen, bureaubladen,
netwerklocaties en usb-sticks.

Deze MFP´s zijn zeer geschikt voor het scannen van
grote volumes dankzij doordachte innovaties zoals
het automatisch stempelen van originelen tijdens het
scannen en het geheel overslaan van lege pagina’s.

Alles is intuïtief. Op het scherm kunt u voorbeelden
bekijken van afzonderlijke pagina´s, plus 3D- en
miniatuurweergaven van uw documenten. U kunt
pagina´s draaien, de volgorde aanpassen en pagina´s
verwijderen en invoegen door eenvoudig met uw
vingers over het scherm te schuiven.
Kleine tekens zijn duidelijk en makkelijk te lezen. De
kleurovergangen zijn gelijkmatig en accuraat. Met
een instelbare resolutie tot 150 dpi kunt u kleinere
bestanden maken zonder afbreuk te doen aan de
duidelijkheid, en bij ‘moeilijke’ documenten is het
eenvoudig mogelijk te compenseren door het contrast
en de scherpte aan te passen.

Elk model van de reeks is geschikt voor de zwaarste
werkbelasting — op volledige snelheid — in kleur en
zwart-wit. Daarom hoeft u het nooit rustiger aan te doen.
Nog meer voordelen:
De documentinvoer voor 100 vel kan enkelzijdige
originelen scannen met een maximale snelheid van
50 pagina’s per minuut, en dubbelzijdige originelen
met 20 pagina’s per minuut.
Met de functie ‘Opdrachtopbouw’ kunt u grote
hoeveelheden documenten in eenvoudig te beheren
batches scannen. En dankzij de automatische
kleurmodus kunt u met één druk op de knop accurate
kopieën in kleur maken.
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Milieu- en beveiligingsfuncties

Sommige dingen moeten niet aan het toeval worden
overgelaten /This is Why, daarom zorgen wij ervoor.

Uitmuntende beveiliging
Sharp MFP’s worden geleverd met robuuste
beveiligingsfuncties, zoals codering en veilig wissen
van gegevens op de harde schijf (zowel automatisch
als on-demand), toegang met wachtwoordbeveiliging
voor veilige gebruikersverificatie en een nuttige
gegevensinitialisatiefunctie om gegevens van uw MFP
te wissen wanneer deze moet worden vervangen.

LED-LAMPEN MET EEN LAAG STROOMVERBRUIK

Ondersteuning van uw milieudoelstellingen
Deze Energy Star-gecertificeerde MFP´s hebben een zeer
korte opwarmtijd zodat ze minder energie verbruiken.
En ze beschikken over uiterst efficiënte led´s in de
scanner en een speciale Eco Scan-modus voor nog meer
energiebesparingen.
En dat is nog niet alles. Ze hebben tevens een
automatische uitschakelfunctie die zichzelf aanpast ter
aanvulling op de geprogrammeerde uitschakelschema´s.
Ze attenderen u zelfs op het gebruik van milieuvriendelijke
afdrukfuncties, zoals dubbelzijdig afdrukken en N-upafdrukken, wanneer dit van toepassing is.

Een kaartlezer zorgt voor een nog betere beveiliging en
striktere toegangscontrole. Een veilige netwerkinterface,
SSL, IPsec en poortgebaseerde netwerkbescherming
bieden bescherming tegen externe aanvallen. Wij
kunnen zelfs het ongeoorloofd kopiëren, scannen,
faxen en archiveren van vertrouwelijke documenten
voorkomen met de functie Documentcontrole*.
Ook bieden deze machines de mogelijkheid om PDF’s
met wachtwoord te beveiligen. De functie ‘Verborgen
patroon afdrukken’ kan een watermerk tonen
(bijvoorbeeld ‘VERTROUWELIJK NIET KOPIËREN’) en
verder is vertrouwelijk pin-afdrukken mogelijk, waarbij
de gebruiker bij de MFP aanwezig moet zijn voordat
het afdrukken kan worden gestart. Sharp biedt u een
complete beveiligingsoplossing voor uw multifunctional.

UITGEBREIDE
BEVEILIGING
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Apparaatbeheer

Niemand houdt van complexiteit /This is Why, daarom maken
we MFP’s die eenvoudig zijn te exploiteren en te beheren.

Eenvoudig te exploiteren en te beheren
U kunt alle belangrijke instellingen van deze krachtige
MFP’s configureren via één speciale webpagina. En dat is
slechts één van de vele eenvoudig te gebruiken functies.
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.

Sharp Remote Device Manager biedt real-time controle
over uw Sharp MFP’s – opnieuw via een browser – zodat
technische ondersteuning, driverinstallatie en firmwareupgrades eenvoudiger dan ooit zijn.
Uw ondersteuningsmedewerkers kunnen zelfs het
bedieningspaneel op afstand bekijken* en bedienen, de
machine overnemen, instellingen wijzigen, problemen
oplossen en ad-hoctraining geven zonder hun bureau te
verlaten dankzij ons innovatieve, op afstand bedienbare
bedieningspaneel.

Met de functie Diagnose op afstand worden de MFP’s
via een webbrowser gecontroleerd en worden er tijdig
e-mailmeldingen verzonden wanneer er onderhoud
vereist is.

DIRECT TOEGANG TOT DE
GEBRUIKSAANWIJZING
VIA HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE MFP

* Vereist VNC-applicatie.
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Configuratievoorbeelden

MX-2640N
MX-3140N, MX-3640N
Basiseenheid

6. MX-TU12
Uitvoerlade-kasteenheid

10. MX-TR13 N
Uitvoerlade-eenheid

OF
7. MX-FN17
Afwerkingseenheid
11. MX-FX11
Faxuitbreidingsset

OF

+

9. MX-FN10
Finisher met nieten
in de rug

8. MX-RB10 N
Papierdoorvoereenheid

OF

1. MX-DE12
Voet met papierlade
van 500 vel

OF

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

MX-2640N Basiseenheid
Uitvoerlade-kasteenheid
Voet met papierlade van 500 vel
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OF

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

MX-3140N Basiseenheid
Afwerkingseenheid
Voet met 3 papierladen van 500 vel
Uitvoerlade-eenheid

4. MX-DE20
Voet met papierladen
van 500 + 2.000 vel

5. MX-LC11
Lade met grote
capaciteit

MX-3640N Basiseenheid
Voet met papierladen van 500 + 2.000 vel
Finisher met nieten in de rug + papierdoorvoereenheid
Uitvoerlade-eenheid
Lade met grote capaciteit

Opties

Basiseenheid

Faxen

MX-KB11 N Toetsenbord

11. MX-FX11 Faxuitbreidingsset
Super G3-faxmodule

1. MX-DE12 Voet met papierlade van 500 vel
A3 tot A5R, 500 vel (80 g/m2)

MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingskit

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

Afdrukken

A3 tot A5R, 500 vel per stuk (80 g/m2) voor onderste en bovenste lade

MX-PUX1 XPS Uitbreidingskit
3. MX-DE14 Voet met 3 papierladen van 500 vel

Maakt XPS-afdrukken mogelijk

A3 tot A5R, 500 vel per stuk (80 g/m2) voor onderste en bovenste lade

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket
4. MX-DE20 Voet met papierladen van 500 vel en 2.000 vel

Maakt afdrukken van barcodes mogelijk

Bovenste lade: A5R - A3, 500 vel (80 g/m2)
Onderste lade: A4, 1 x 1.150, 1 x 850 vel (80 g/m2)

MX-AM10 Uitbreidingskit voor webbrowsing
Voor zoeken op internet vanaf het bedieningspaneel van de MFP

5. MX-LC11 Lade met grote capaciteit
A4 tot B5, 3.500 vel (80 g/m2)

Afwerking

Scannen
AR-SU1 Stempeleenheid
Markeert reeds gescande documenten voor controle

6. MX-TU12 Uitvoerlade-kasteenheid
MX-EB11 Enhanced Compression Kit
7. MX-FN17 Afwerkingseenheid
A3 - B5 (offset/nieten),
A3W - A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. 500 vel papiercapaciteit*1
Nietcapaciteit: max. 50 vel op meerdere posities nieten*1
Nietpositie: 3 posities (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)

Optionele Perforatiemodule voor MX-FN17:
MX-PN11A - Perforatiemodule voor 2 gaten
MX-PN11C - Perforatiemodule voor 4 gaten

Voor het maken van hoge compressie PDF’s

Sharpdesk®-licenties
MX-USX1/X5/10/50/A0
1/5/10/50/100-Licentie(s)

Sharp OSA®
MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule

8. MX-RB10 N Papierdoorvoereenheid
Vereist bij gebruik van een MX-FN10

9. MX-FN10 Finisher met nieten in de rug (1.000 vel)
A3 - B5 (offset/nieten), A3W - A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel*1
Nietcapaciteit: max. 50 vel op meerdere posities nieten*1
Nietpositie: 3 posities (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)*1
Lade voor vouwen en nieten (onder): 10 sets (11-15 vel),
15 sets (6 tot 10 vel), 20 sets (1 tot 5 vel). max. 15 vel per set

Beveiliging
MX-FR41U Data Security Kit
Commerciële versie

MX-EB12 N Mirroring Kit
Tweede harde schijf voor gegevensback-up van bestanden
op de harde schijf

Optionele Perforatiemodule voor MX-FNX10:
MX-PNX5A - Perforatiemodule voor 2 gaten
MX-PNX5C - Perforatiemodule voor 4 gaten

10. MX-TR13 N Uitvoerlade-eenheid

*1 A4 of kleiner, 80g/m2.
Sommige opties zijn mogelijk niet overal beschikbaar.
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Specificaties
Algemeen

Copier

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)
Kleur / z/w
A4
MX-2640N
26
MX-3140N
31
MX-3640N
36

Papierformaat originelen (max.)
Eerste kopietijd*5 (seconden)
MX-2640N
MX-3140N
MX-3640N
Continu kopiëren (max.)
Resolutie (max.) (dpi)
Scannen (kleur)
Scannen (zwart/wit)
Afdrukken
Grijswaarden
Zoombereik (%)
Vooringestelde kopieerratio’s

Papierafmetingen (min. – max.)
Lade
Multihandinvoer
Tandem-lade met grote capaciteit
Lade met grote capaciteit
Papiergewicht (g/m2)
Laden
Multihandinvoer
Papiercapaciteit (std. – max.)
Vel
Laden
Opwarmtijd*1 (seconden)
Geheugen
Copier/printer (gedeeld)
Harde schijf
Vereiste netspanning
Stroomverbruik kW (max.)
Afmetingen (mm) (B x D x H)
MX-2640N/MX-3140N
MX-3640N
Gewicht (kg)

A3
14
15
17

A5R – A3
A5R – A3W
A4
(A4)
60 – 220
55 – 300

Duplex
LCC

60 – 220
60 – 105

600 – 6.600
1 – 5 (plus multihandinvoerlade)
18

A3
Full-colour
8,1		
7,9		
6,8 		
999

Z/w
5,9
5,8
5,2

600 x 600
600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
9.600 (equivalent)*3 x 600 (afhankelijk van de afdrukmodus)
256
25 – 400 (25 – 200 met RSPF) in stappen van 1%
10 (5R/5E)

Netwerkscanner in kleur
Scanmethode

4 Gb
320 Gb*2
Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz
1,84 (200 – 240V)
608 x 659 x 834
608 x 681 x 834
76

Push scan (via bedieningspaneel)
Pull scan (met TWAIN ondersteunende toepassing)

Resolutie (dpi)
Push scan
Pull scan

100, 150, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 – 9.600*3 via gebruikersinstelling

Bestandsformaten

TIFF, PDF, PDF/A-1b, gecodeerde PDF, JPEG (alleen kleur),
XPS*4, Compact PDF*6

Bestemmingen
Scannerhulpprogramma’s

Scannen naar e-mail, bureaublad, FTP-server, netwerkmap, USB-geheugen
Network Scanner Tool, Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Netwerkprinter

Documentarchievering

Resolutie (dpi)		
1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (equivalent)*3 x 600
Interface		USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteunde		
Windows® XP, Windows® Server 2003/2008/2008R2/2012,
besturingssystemen Std.
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8
		
Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
Netwerkprotocollen
TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Afdrukprotocollen		
LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), HTTP, Novell
	Printserver-applicatie met NDS en Bindery, FTP voor het downloaden van
		
printbestanden, EtherTalk afdrukken, IPP

Documentopslagcapaciteit (pagina’s of bestanden)
Hoofdmap en aangepaste map
20.000*7 of 3.000
Snelle map
10.000*7 of 1.000
Opgeslagen taken
Kopiëren, afdrukken, direct afdrukken, scannen, faxverzending*8
Opslagmappen
Snelle map, hoofdmap, aangepaste map (max.1.000)
Vertrouwelijke opslag
Wachtwoordbescherming (voor hoofd- en aangepaste mappen)

PDL-emulatie

Std.
PCL 6, Genuine Adobe® PostScript 3TM
XPS
Opt.*4
Beschikbare lettertypes
PCL		80
136
Adobe® PostScript® 3TM
Printerhulpprogramma’s
Sharpdesk Mobile

Wireless LAN
Ondersteuning van standaard IEEE802.11n/g/b
Toegangsmodus		
Infrastructuurmodus, Software AP-modus
Beveiliging		 WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*5, WPA2 Personal,
		
WPA2 Enterprise*5
Netwerkprotocollen

optionele MX-FX11)

Compressiemethode
Communicatieprotocol
Verzendtijd*9 (seconden)
Modemsnelheid (bps)
Verzendresolutie (dpi)
Std.
Ultrafijn
Registratiebreedte
Geheugen (Gb) (min. - max.)
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

TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
*1 Bij nominaal voltage. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving. *2 1 Gb = één miljard bytes bij
verwijzen naar capaciteit van harde schijven. De feitelijk geformatteerde capaciteit is lager. *3 Resoluties hoger dan 600 dpi worden
geïnterpoleerd. *4 Voor bekijken van XPS-bestanden op pc’s zonder Windows Vista moet de XPS Viewer-toepassing zijn geïnstalleerd.
*5 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.
*6 Alleen kleur. Vereist optionele MX-EB11. *7 De opslagcapaciteit kan variëren, dit is afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *8 Optionele MX-FX11 vereist. *9 Gebaseerd op standaardtabel van Sharp met ongeveer 700 tekens (A4, staand) bij een
standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

Afmetingen

1.206 mm

659 mm
(681 mm)*
608 mm
1.459 mm

Afgebeeld met opties.

* Afmetingen MX-3640N

www.sharp.nl

Fax (vereist

www.sharp.be

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 relevant op producten in de VS, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. Windows, Windows NT,
Windows XP en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. SAP en alle SAP-logo’s zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SAP AG in Duitsland en in diverse andere landen. Alle overige bedrijfsnamen,
productnamen en logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen.
©Sharp Electronics Benelux januari 2013 Ref: MX-2640N / MX-3140N / MX-3640N. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

