MX-C312
Digitaal Multifunctioneel Systeem

Krachtige A4-kleurenMFP in compact design

Snel, veelzijdig en compact /This is Why, daarom heeft elke
werkgroep ruimte voor deze krachtige MFP.

Soms hebt u echt snelle A4-functies nodig /This is Why,
daarom zorgen wij voor zeer hoge prestaties.

Tot dusver waren onze A3-systemen de enige
optie als u opzoek was naar een snelle, veelzijdige
kleuren-MFP – een machine voor uw gehele team,
met het vermogen om kantoorworkflows te
automatiseren.

De MX-C312 levert productiviteit. Voor iedereen.
Allereerst hebben we de krachtigste kenmerken
van onze populaire A3-machines samengebracht
in een A4-ontwerp dat klein genoeg is voor alle
kantoren waar de ruimte schaars is.

Nu is er een andere mogelijkheid.

Vervolgens hebben we een kleurennetwerkscanner
toegevoegd met een capaciteit van 33 originelen
per minuut. Nu kunt u uw papieren documenten
converteren naar jpg-, tiff-, xps- en pdfbestanden en ze verzenden via e-mail en naar
ftp, netwerkmappen, uw bureaublad of een usbgeheugenstick.

De Energy Star-gecertificeerde MX-C312 kan met
maximale resolutie kopiëren en afdrukken in
kleur op snelheden van maar liefst 31 pagina’s per
minuut. En dat is nog maar het begin.

Tenslotte voegden we een kleurentouchscreen
van 7,0” aan de MX-C312 toe, voor het extra
gebruiksgemak dat nodig is om een maximale
productiviteit voor het hele kantoor te bereiken.
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De kracht van
aanpassingen

gebruikersspecifieke

Hoe sneller u werkt, hoe meer u gedaan krijgt.
Hierbij komt het aanpasbare touchscreen om de
hoek kijken. Zodra een gebruiker zich aanmeldt,
verschijnt een persoonlijke startpagina met
directe toegang tot zijn of haar meestgebruikte
functies en instellingen.
Aan de hand van miniatuurweergaven kunt u
door eerder gescande documenten bladeren. De
krachtige archivering- en beheerfuncties maken
het vastleggen, archiveren en opnieuw gebruiken
van documenten eenvoudig; dit leidt tot snellere
resultaten in de toekomst.

We hebben ook een optionele ruimtebesparende
interne afwerkingseenheid ontworpen. Als u
hiervoor kiest, dan kan uw MFP met één eenvoudige
stap volledig afgewerkte documenten produceren
– gesorteerd, geniet en gestapeld. En dankzij de
interne plaatsing is er geen extra kantoorruimte
nodig.
Bovendien kunt u de MX-C312 dankzij het optionele
Sharp OSA® aanpassen voor het automatiseren van
specifieke zakelijke taken, zoals opslag, distributie
en beheer van documenten; dit betekent nog meer
efficiëntie. U kunt kiezen uit een reeks toepassingen
voor kantoorworkflows.

Eenvoudig documenten opvragen
met miniatuurweergaven
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Bedrijven groeien en teams veranderen /This is Why,
daarom bieden wij u meer flexibiliteit.

Dankzij een hele reeks upgrades kan de MX-C312
met uw team meegroeien. De standaardspecificaties
zijn echter al indrukwekkend. U krijgt een royale
papierinvoer, een eenvoudig te gebruiken
documentinvoer voor het automatisch scannen van
dubbelzijdige documenten en een ingebouwde
harde schijf om ze op te slaan, plus robuuste
beveiliging om ze veilig te houden.
De MX-C312 beschikt over een usb-poort voor
het scannen naar en afdrukken vanaf standaard
geheugensticks*.
Dankzij
PCL6,
PCL5c
en
PostScript 3 is de MX-C312 ideaal inzetbaar in
elke kantooromgeving. En de afdrukkwaliteit is
gewoonweg prachtig.

Professionele documenten
Anders dan sommige andere MFP’s kan de MX-C312
op volledige snelheid afdrukken in fullcolour op de
maximale resolutie van 1200 x 1200 dpi.
Het geavanceerde imaging-systeem zorgt voor
accurate reproductie van fijne lijnen en halftoon
kleuren, en de Sharp Auto Colour-modus maakt
hoogwaardig scannen en kopiëren eenvoudig voor
iedereen, zonder dat er specialistische expertise is
vereist.
Onze Sharpdesk-documentbeheersoftware biedt
u op uw bureaublad met slepen en neerzetten,
controle over meer dan 200 soorten bestandstypen.
En een reeks hulpmiddelen voor apparaat- en
taakbeheer maakt het leven van uw collega’s en uw
systeembeheerder eenvoudig.

Handige usb-poort
voor direct afdrukken

*Functie ondersteunt zonder drivers direct afdrukken van xps-, pdf-, tiff- en jpeg-bestanden. Xps direct afdrukken vereist optionele MX-PUX1 en MX-SMX3.
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De kracht die u nodig hebt en de functies
die u wilt
U kunt nog meer doen met de MX-C312 door
een keuze te maken uit deze reeks opties met
toegevoegde waarde.
De papierinvoer wordt uitgebreid tot 2.100 vel.
U kunt zelfs faxmogelijkheden toevoegen. Plus een
invoer voor visitekaartjes voor het vastleggen van
de gegevens van contactpersonen.
Onze Data Security Kit zorgt niet alleen voor
de codering en het veilig verwijderen van
vertrouwelijke gegevens, maar kan tevens het
onbevoegd kopiëren, scannen, faxen en archiveren
van vertrouwelijke documenten voorkomen.

Eenvoudig te beheren
Met de printerstatusmonitor op uw pc ziet u of
er genoeg toner en papier is alvorens u een taak
start. Het taakstatusscherm toont elke kopieer- en
afdruktaak en de positie ervan in de wachtrij. En er
verschijnt een melding zodra uw documenten zijn
afgedrukt.
Ondersteuningsmedewerkers zullen de Sharp
Remote Device Manager waarderen, die hun
realtimecontrole biedt via een browser. Met het
innovatieve op afstand bedienbare bedienings
paneel kunnen ze bovendien van achter hun
bureau het bedieningspaneel bekijken, instellingen
aanpassen en problemen oplossen.

op afstand bedienbaar
bedieningspaneel
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OPTIES EN
CONFIGURATIEVOORBEELDEN

1. MX-BTX1
Invoer voor
visitekaartjes

6. MX-FN12
Afwerkingseenheid

7. MX-FXX3
Faxuitbreidingsset

2. MX-CSX1
Papierlade

3. MX-CSX2
Papierlade
4. MX-DS14
Stapelbare kast
5. MX-DS13
Voetplaat

Basiseenheid
Afwerkingseenheid
3 x Stapelbare kasten
Voetplaat
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Basiseenheid
Afwerkingseenheid
Papierlade
2 x Stapelbare kasten
Voetplaat

Basiseenheid
2 x papierladen
Stapelbare kast
Voetplaat

Basiseenheid
3 x papierladen
Voetplaat

Basiseenheid

Aansluitingen

1. MX-BTX1 Invoer voor visitekaartjes
Voor eenvoudig scannen van visitekaartjes

Afdrukken
MX-PUX1 XPS-Uitbreidingskit

2. MX-CSX1 Papierlade
A4 tot A5, 500 vel (80g/m2)
Moet de eerste papierlade zijn

Maakt XPS-afdrukken mogelijk
(MX-SMX3 vereist)

MX- SMX3 Extra geheugen
3. MX-CSX2 Papierlade

1 GB extra geheugen

A4 tot B5, 500 vel (80g/m2)

AR-PF1 Barcode-lettertypepakket
4. MX-DS14 Stapelbare kast

Maakt afdrukken van barcodes mogelijk

Stapelbare kast voor aanpassen van de hoogte van de MFP

5. MX-DS13 Voetplaat
Wordt bevestigd aan voet van lade/kast voor plaatsing op de vloer

Afwerkingseenheid
6. MX-FN12 Afwerkingseenheid
A4 tot A5 (offset/nieten)
Papiercapaciteit: 280 vel (A4, 80g/m2)
Nietcapaciteit: max. 30 vel
Nietpositie: 1 plaats (hoek)

Faxen
7. MX-FXX3 Faxuitbreidingskit
Super G3-faxmodule

MX-FWX1 Internet-faxuitbreidingskit
Maakt verzenden en ontvangen van faxen via internet mogelijk

Scannen
Sharpdesk®-licenties
MX-USX1/X5/10/50/A0
1/5/10/50/100-licentiekit

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

Beveiliging
X-FR13U Data Security Kit, commerciële versie
voor MX-C381
MX-FR13 Data Security Kit, commoncriteriagecertificeerd voor MX-C381
MX-FR29U Data Security Kit, commerciële versie
voor MX-C312

Sommige opties zijn mogelijk niet overal beschikbaar.
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ALGEMEEN
Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)
Kleur
MX-C312
31		

Opwarmtijd*1 (seconden)

Papierafmetingen (min. – max.) A5– A4
Papiergewicht (g/m2)		
Lade
60 – 105
Multihandinvoer
55 – 209
Papiercapaciteit (std. - max.)
Vel
600-2.100
Laden
1 tot 4 (plus multihandinvoerlade)

Vereiste netspanning
Stroomverbruik (kW) (max.)
Afmetingen (mm) (b x d x h))
Gewicht (kg)

COPIER
Eerste kopietijd*3 (seconden)

Kleur
8.9

Continu kopiëren (max.)
Resolutie (dpi)
Scannen
Afdrukken

999

Gradaties

256

Documentopslagcapacitei (pagina’s/bestanden)
Hoofdmap en aangepaste mappen 5,500*5 or 3,000
Snelle map
1,700*5 or 1,000
Opgeslagen taken
Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending*6
Opslagmappen
Snelle map, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)
Vertrouwelijke opslag
Wachtwoordbescherming

Z/W
8.0

600 x 600, 600 x 300
600 x 600

NETWERKPRINTER

Zoombereik (%)
50-200 in stappen van 1%
Vooraf ingestelde kopieerratio’s 8 ratio’s (4 verkleinen/4 vergroten)

Resolutie (dpi)
1200 x 1200
Interface
usb2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Supported OS
std.
Windows® 2000/XP. Windows® Server 2003/2008,
		
Windows Vista®, Windows® 7
std.
Mac OS X 10.4. – 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.8, 10.7 – 10.7.2

KLEURENNETWERKSCANNER

Resolutie (dpi)
Push scan
Pull scan
Bestandsformaten

Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz
1,84 (220-240V)
560 x 493 x 714
46

DOCUMENTARCHIVERING

Papierformaat originelen (max.) A4

Scanmethode

90 of minder

Geheugen (GB)
MX-C312
Copier std
0.5
Printer std - max. 0.5 – 1.5			
Harde schijf*2
80

Z/W
31

Pushscan (via bedieningspaneel)
Pullscan (met TWAIN-ondersteunende toepassing)
100, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9.600 via gebruikersinstelling
xps*4, pdf, gecodeerde pdf, jpeg (alleen kleur), tiff

Bestemmingen

Scannen naar e-mail, bureaublad, ftp-server, netwerkmap (SMB),
usb-geheugen

Scannerhulpprogramma

Sharpdesk

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-toepassing met NDS en Bindery,
FTP voor het downloaden van printbestanden, EtherTalk-afdrukken,IPP

PDL-emulatie

FAX

std.
opt.

(vereist optionele MX-FXX3)

Compressiemethode
Communicatieprotocol
Verzendtijd*8 (seconden)
Modemsnelheid (bps)
Verzendresolutie (dpi)
std.
Ultrafijn
Registratiebreedte
Geheugen (MB)
Grijswaarden

AFMETINGEN

PCL6/5c, PostScript 3
XPS*7

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 – A4
8
256

1,117 mm

438 mm
493 mm**

560 mm
667 mm*

*15 mm met uitgetrokken lade van
interne afwerkingseenheid.

** Inclusief interne afwerkingseenheid
en lcd-scherm.
Afgebeeld met opties
Afmetingen zonder kast

Ontwerp en kenmerken kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. Alle informatie was correct bij het ter
perse gaan. 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 STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten
geregistreerd merk. 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, september 2012 Ref: Brochure
MX-C312NL. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

OPMERKINGEN

*1 Bij nominaal voltage. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving.
*2 GB = één miljard bytes bij verwijzen naar capaciteit van harde schijven. De feitelijk geformatteerde capaciteit is lager.
*3 Beste tijd gebaseerd op A4-kopie, invoer van lange rand vanuit eerste papierlade of via documentglas wanneer de machine gereed is, zonder automatische kleurmodus en automatische kleurselectie.
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.
*5 Gebaseerd op standaardtabel van Sharp (A4 met 6% dekking, z/w). De opslagcapaciteit is lager voor kleurenpagina’s.
*6 Vereist optionele MX-FXX3.
*7 Vereist optionele MX-PUX1 en MX-SMX3.
*8 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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