Specificaties
Algemeen
Afdruksnelheid (max.)
Papierformaat
Papiergewicht
Papiercapaciteit

Opwarmtijd*1
Geheugen
Vereiste netspanning
Stroomverbruik (max.)
Afmetingen (B x D x H)
Gewicht

MX-B380P

MX-B380P

Zwart-wit laserprinter

Zwart-wit laserprinter

Netwerkprinter
Resolutie
Tijd tot eerste afdruk*3
Interface

38 ppm
Max. A4R - min. A5R
Lade: 60 g/m2 - 105 g/m2
Multihandinvoer: 55 g/m2 - 209 g/m2
Standaard: 600 vel (lade van 500 vel en een
multihandinvoerlade van 100 vel)
Maximum: 2.100 vel (vier lade van 500 vel en een
multihandinvoerlade van 100 vel)
Minder dan 90 sec.
Standaard 512 MB, max.1,5 MB
Harde schijf van 80 GB
Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz
1,84 kW (220 tot 240 V)
560 x 438 x 610 mm
± 36 kg

Ondersteunde
besturingssystemen

Netwerkprotocollen
Afdrukprotocollen

PDL-emulatie

Documentopslag
Documentopslagcapaciteit Hoofdmap*2: 38 GB, 10.000 pagina’s*2 of 3.000 bestanden
(alleen met functie voor uitstellen van afdrukken)

Beschikbare lettertypes
Meegeleverde
gebruikssoftware

1.200 x 1.200
8,0 sec
USB 2.0
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Windows NT® 4.0 SP5 of hoger, Windows Server® 2003
Windows® 98/Me/2000/XP, Windows Vista®, Windows Server® 2008,
Windows Server 2008/R2, Windows 7
Mac OS 9.0 tot 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11,
10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.2
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), HTTP,
Novell Printserver applicatie met NDS en Bindery, FTP voor het
downloaden van afdrukbestanden, EtherTalk afdrukken,
IPP Optie: XPS*4 XPS*4
Standaard: PCL5c/PCL6-emulatie, PS3-emulatie
Optie: XPS*4
80 lettertypes voor PCL, 136 lettertypes voor PS3-emulatie
Sharp printer administration utility,
Sharp printerstatusmonitor

*1: Bij nominaal voltage. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving.
*2: Gebaseerd op Sharp’s standaardtabel (A4 met 6% dekking, z/w).
*3: Beste tijd gebaseerd op A4-vellen, invoer vanuit eerste papierlade wanneer de machine gereed is.
Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving.
*4: Voor bekijken van XPS-bestanden op PC’s zonder Windows Vista moet de XPS Viewer-toepassing zijn geïnstalleerd.

MX-B380P
Opties
1. MX-FN12
MX-CV10
Finisher Cover

2. MX-CSX1

2. MX-CSX1

2. MX-CSX1

3. MX-CSX2

3. MX-CSX2
3. MX-CSX2

4. MX-DK111

5. MX-DK112

6. MX-DK113

Aansluitingen

Afwerken
1. MX-FN12 Afwerkingseenheid
A4 tot A5, offset
Papiercapaciteit: 280 vel (A4, 80 g/m2)
Nietcapaciteit: max. 30 vel
Nietpositie: 1 plaats (hoek)
MX-CV10 Finisher Cover
Basiseenheid
2. MX-CSX1 Papierlade
A4 tot A5, 500 vel (80 g/m2)

7. MX-DK114

4. MX-DK111 Onderkast
Onderkast voor één papierlade

Afdrukken

5. MX-DK112 Onderkast
Onderkast voor twee papierladen

MX-PUX1 XPS Uitbreidingskit
(MX-SMX3 vereist)
MX-SMX3 Extra geheugen (1 GB)
AR-PF1 Barcode-lettertypepakket

6. MX-DK113 Onderkast
Onderkast voor drie papierladen

Beveiliging

7. MX-DK114 Onderkast
Onderkast voor vier papierladen

MX-FR21U Data security kit
Sommige opties zijn mogelijk niet overal beschikbaar.

3. MX-CSX2 Papierlade
A4 tot B5, 500 vel (80 g/m2)
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38 ppm A4
in zwart-wit

USB-poort voor
direct afdrukken

4,3-inch LCDkleurenscherm
met hoge
resolutie

Krachtige prestaties in een compact, slim ontwerp

De MX-B380P drukt 38 zwart-wit-pagina’s per
minuut af met een hoge resolutie van 1.200 x 1.200
dpi en levert alle prestaties die uw werkgroep nodig
heeft.

Optionele
interne
afwerkingseenheid

Toegang via
Remote
Front Panel

Harde schijf
van 80 GB

MX-B380P - VOORNAAMSTE KENMERKEN

Document- en netwerkbeveiliging

Hoge productiviteit

Eenvoudig te gebruiken en te beheren

Uitgebreide beveiligingsoplossingen

Dankzij geavanceerde filter- en coderingsfuncties blijven uw

• Professionele afdrukken met een snelheid

• Gebouwd met hetzelfde dynamische

• Optionele Data Security Kit*2 codeert en

netwerk en uw gegevens veilig en de functie 'Vertrouwelijk
afdrukken' beschermt gevoelige informatie door de gebruiker om
een pincode te vragen voordat de opdracht wordt uitgevoerd.

Hoewel de stijlvolle printer compact genoeg is
om op een bureau te worden geplaatst, beschikt
de MX-B380P over hetzelfde bekroonde ontwerp
– en een groot aantal van de geavanceerde
productiviteitsfuncties – als onze machines uit
de hogere segmenten. Automatisch dubbelzijdig
afdrukken, de mogelijkheid om duizenden
documenten op de interne harde schijf van 80 GB
op te slaan en een papiertoevoer die tot 2.100 vel
uitbreidbaar is … dit alles wordt standaard geleverd.

Er is tevens een data security kit (gegevensbeveiligingspakket)

Bovendien kunt u een ruimtebesparende interne
afwerkingseenheid toevoegen voor het automatisch
sorteren, nieten en stapelen van uw documenten
(offset, voor extra gemak) zonder dat er een grote
extra module nodig is. Ideaal voor kantoren waar de
ruimte schaars is.

gebruikt Sharp’s tonertechnologie van de tweede generatie met

beschikbaar waarmee gegevens op de harde schijf worden
gecodeerd en na gebruik veilig en volledig worden verwijderd.

van 38 ppm in zwart-wit

• Standaard papiercapaciteit van 600 vel,
uitbreidbaar tot max. 2.100 vel

• Standaard automatisch dubbelzijdig
afdrukken

• Krachtige processor van 800Mhz helpt
productiviteit te verhogen binnen drukke
werkgroepen

Geavanceerd apparaatbeheer

• Ondersteunt Gigabit Ethernet en

Krachtige hulpmiddelen, zoals onze printer administration utility

de nieuwste netwerkprotocollen en

en printerstatusmonitor, stellen u in staat de printer te controleren,

besturingssystemen

te beheren en te configureren – en de huidige bedrijfsstatus te
bekijken – zonder dat u uw bureau hoeft te verlaten.
Ondersteuning van uw milieudoelstellingen
De MX-B380P is ontworpen met het milieu in gedachten en

minder verpakkingsmateriaal en langere vervangingsintervallen dan
conventionele toners.

• Handige functie voor direct afdrukken –

ontwerp als de bekroonde reeks MFP’s
van Sharp

• LCD-kleurenscherm met hoge resolutie en
grafische gebruikersinterface voor
eenvoudige bediening

• USB 2.0-poort aan de voorkant, eenvoudig
toegankelijk voor direct afdrukken

• Sharp’s printer administration utility stelt
beheerders in staat de apparaatinstellingen

ongeoorloofde toegang

• SSL en IPsec maken gegevenscodering voor
veilige netwerkcommunicatie mogelijk

• Ondersteunt de IEEE 802.1X-standaard voor
poortgebaseerde netwerktoegangscontrole

• Vertrouwelijk afdrukken beveiligt afdrukken met
pincodeverificatie

MFP’s te beheren

• Met Sharp’s printerstatusmonitor kunnen
netwerkgebruikers – via een eenvoudig te

netwerkmap, FTP-server, de harde schijf

gebruiken interface – onder andere

van de printer, geïntegreerde webpagina en

meldingen over de printer bekijken en

e-mail

niveaus van papier en toner controleren

• Met de geïntegreerde webpagina

TIFF en XPS*1 zonder dat een printerdriver

kunnen beheerders toegang krijgen tot

noodzakelijk is

apparaatinstellingen, accountinformatie en

• Sharp’s eenvoudig te gebruiken systeem

• Filteren van IP/MAC-adressen voorkomt

en configuratie van alle Sharp printers en/of

direct afdrukken vanuit USB-geheugen,

• Afdrukken van PDF, gecodeerde PDF, JPEG,

verwijdert vertrouwelijke gegevens

beveiligingsinstellingen

voor documentarchivering biedt een ruime
capaciteit van 80 GB aan ruimte op de harde
schijf voor snel opslaan en opvragen van
documenten

Ontworpen voor mensen met een druk schema
De MX-B380P is perfect voor mensen die snel een afdruk nodig
hebben. Een LCD-kleurenscherm van 4,3-inch met hoge resolutie

Unieke functies van Sharp

Adembenemende afdrukkwaliteit

Minimale ruimte, maximale stijl

• Met de functie Sharp Remote Front Panel

• Hoogwaardig afdrukken op een werkelijke

• Compact en stijlvol nieuw ontwerp dat

kunnen beheerders en helpdeskmedewerkers

resolutie van 1.200 x 1.200 dpi, zonder

biedt directe toegang tot belangrijke bedieningselementen en met

toegang tot het apparaat krijgen en het

afbreuk te doen aan de snelheid

een USB 2.0-poort aan de voorkant kunt u bestanden eenvoudig

apparaat bedienen vanaf een externe PC op

direct afdrukken. Bovendien beschikt de printer over Sharp’s

het netwerk

innovatieve Remote Front Panel, waarmee IT-medewerkers het
bedieningsdisplay op afstand kunnen bekijken, overnemen en

• Milieuvriendelijk ontwerp met een laag
stroomverbruik en onderdelen met een lange

• Vernieuwd afdruksysteem met nieuwe
developer en toner voor accurate reproductie
van fijne lijnen en heldere zwart-wit afdrukken

perfect past in ieder kantoor

• De diepte bedraagt slechts 438 mm: ideaal
voor plaatsing op of naast een archiefkast

• Optionele interne afwerkingseenheid*3
voor sorteren, nieten en gestaffeld stapelen
zonder veel ruimte in beslag te nemen

levensduur

bedienen.

*1 Vereist optionele MX-PUX1 en MX-SMX3
*2 Vereist optionele MX-FR21U
*3 Vereist optionele MX-FN12 en MX-CV10

MX-B380P - Maximale prestaties. Minimale ruimte.
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