MX-M264N / MX-M314N / MX-M354N
Digitaal Multifunctioneel Systeem

a3-Zwart-witMfp Met standaard
scannen in kleur

Optimale productiviteit is nooit een kwestie van toeval /This is Why, daarom
zijn onze MFP’s standaard voorzien van alle onmisbare functies.

Professionals laten niets aan het toeval over /This is Why,
daarom doen wij dit ook niet.

Iedereen in uw team gebruikt dagelijks de MFP.
Als deze niet productief is of complex in gebruik,
dan wordt uw team belemmerd. Voor optimale
productiviteit in de kantooromgeving is dan
ook alleen de beste apparatuur goed genoeg.
Daarom introduceert Sharp drie nieuwe machines
die
hoogwaardige
technologie
combineren
met gebruiksgemak; het zijn immers onmisbare
apparaten in elke kantooromgeving. Voor nog meer
productiviteit kunt u zelfs twee machines aan elkaar
koppelen*1: door een opdracht te verdelen over
twee MFP’s, wordt de effectieve uitvoersnelheid
verdubbeld. Ons doel? Optimale productiviteit op
de werkvloer.

Hoge productiviteit

Alles wat u nodig hebt
Welk model u ook kiest (26, 31 of 35 pagina’s per
minuut), u investeert in apparatuur die uw gehele
team volledig ondersteunt. Naast alle uitgebreide
functies voor afdrukken en kopiëren die in elke
kantooromgeving centraal staan, beschikken de
apparaten standaard over diverse belangrijke
functies. Bovendien hebt u de keuze uit een reeks
extra opties.
Met de standaard documenteninvoer kunt u fullcolour enkelzijdige documenten scannen met een
snelheid van maar liefst 50 originelen per minuut
(opm) en dubbelzijdige documenten met 20 opm.
Om het gebruiksgemak te vergroten kunt u zelfs
direct scannen naar, en afdrukken van*1*2, een usbstick – u loopt naar het apparaat en u kunt direct
aan de slag.
Daarnaast hebben we voor functies gezorgd
waarmee u eenvoudig en precies de gewenste
documenten maakt. Met de Opdrachtopbouwfunctie kunt u grote aantallen documenten scannen
in eenvoudig te beheren batches, die tevens in
één taak kunnen worden samengevoegd. Met de
functie Proefafdruk*1 kunt u de eerste set kopieën
controleren voordat u een volledige opdracht start.
Dankzij elektronisch sorteren en gestaffeld stapelen
blijven de opdrachten netjes van elkaar gescheiden.

*1 Vereist optionele harde schijf MX-HD12.
*2 Functie ondersteunt direct zonder drivers afdrukken van pdf-, tiff- en jpeg-bestanden. Pdf-ondersteuning vereist optionele PS3-uitbreidingsset MX-PK11.
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Natuurlijke bronnen zijn waardevol /This is Why,
daarom gebruiken wij hier zo min mogelijk van.

Als u elke dag uw apparatuur gebruikt, is het logisch
om aandacht te besteden aan de milieubelasting.
Het is nu eenmaal een feit dat de ene MFP een stuk
‘groener’ is dan de andere.
De Energy Star-gecertificeerde MX-M264N, MXM314N en MX-M354N maken gebruik van de
nieuwste groene technologie van Sharp, waarmee u
geld bespaart en de milieubelasting minimaliseert.
Deze MFP’s zijn binnen 20 seconden klaar voor
gebruik en zijn daardoor zeer efficiënt. Deze
modellen beschikken bovendien over energieefficiënte led’s in de belichtingslamp van de scanner,
wat ook het energieverbruik vermindert. Daarnaast
hebben ze standaard een programmeerbare
automatische uitschakelfunctie waarmee onnodig
energieverbruik wordt voorkomen.

Papiervrije workflows
U hebt natuurlijk niet altijd een afdruk op papier
nodig. Daarom is het goed om te weten dat de
MX-M264N, MX-M314N en MX-M354N ideaal zijn
voor elektronisch scannen, opslaan en delen van
informatie, zowel in kleur als in zwart-wit.
Scan documenten – in het bestandstype van uw
keuze – via het netwerk en verzend ze wanneer u
wilt. U kunt scannen naar uw bureaublad, meerdere
e-mailontvangers, een ftp-server, een netwerkmap,
een usb-stick of de optionele interne harde schijf
voor gebruik op een later tijdstip. Zo eenvoudig is
het.
Hebt u snel een kopie nodig? Plaats het origineel
en gebruik de functie Naar mij scannen om het met
één druk op de knop naar uw eigen e-mailadres te
verzenden. Vervolgens gebruikt u de Sharpdeskdocumentbeheersoftware voor het rangschikken
en gebruiken van documenten die naar de pc zijn
gescand.

standaard
netwerkscannen in
kleur
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Technologie + gebruiksgemak = productiviteit /This is Why,
daarom biedt Sharp de slimste oplossing voor drukke teams.

Eenvoudig te gebruiken

Eenvoudig te beheren

Een belangrijk aspect van productiviteit is
gebruiksgemak. Ook dat is een sterk punt van deze
nieuwe MFP’s. Een kleuren touchscreen van 7-inch
met miniatuurweergave*1 maakt de bediening
eenvoudig. Ook kunt u gebruikmaken van een
styluspen voor nauwkeurige bediening. Zelfs de
papierladen beschikken over eenvoudig te hanteren
handvatten voor comfort en gemak.

Door middel van het Webpaginabeheer van de
MFP, kunt u simpel elke belangrijke instelling
configureren via een speciale webpagina vanaf uw
werkplek.
Met de Printerstatusmonitor op uw pc ziet u
op afstand of er genoeg toner en papier is
voordat u een opdracht start. Eén blik op het
Opdrachtstatusscherm toont elke kopieer- en
afdruktaak en de positie ervan in de wachtrij.
En zodra uw documenten zijn afgedrukt, verschijnt
er automatisch een melding op uw beeldscherm
dat de opdracht klaar is.
Uw helpdesk- en IT-medewerkers zullen hier heel
enthousiast over zijn. Met de functie Diagnose
op afstand zijn de MFP’s via een webbrowser te
controleren en wordt tijdig gemeld of er onderhoud
vereist is.

op afstand
bedienbaar
bedieningspaneel

Sharp remote device manager biedt realtime
controle over uw Sharp-MFP’s - ook via een browser zodat technische ondersteuning, installatie van
drivers en firmware-upgrades eenvoudiger zijn
dan ooit.
Uniek is zelfs dat MFP-gebruikers het bedienings
paneel op afstand kunnen bekijken*2 en bedienen,
de machine overnemen, instellingen wijzigen,
problemen oplossen of een producttraining geven
zonder hun werkplek te verlaten dankzij ons
innovatieve, op afstand bedienbare bedieningspaneel.

*1 Vereist optionele harde schijf MX-HD12.
*Feature supports driverless printing of common PDF, TIFF, JPEG and XPS files. Requires optional MX-PB14 and MX-HD10. PDF direct printing also requires MX-PK11. XPS direct printing also requires MX-PUX1 and MX-SM10.
*2 Vereist VNC-applicatie.
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Elke werkgroep is anders /This is Why, daarom stellen wij
samen met u de perfecte MFP samen.

Van geavanceerde beveiliging tot de uiteindelijke
afwerkingsopties … u kunt een brede reeks extra
opties toevoegen om een MFP samen te stellen
die precies afgestemd is op de behoeften van uw
werkgroep.
Als u kiest voor een uitschuifbaar toetsenbord
verloopt de gegevensinvoer eenvoudig en snel. En
onze ruimtebesparende interne afwerkingseenheid
kan
complete
professionele
documenten
produceren zonder dat er grote extra modules
vereist zijn. Daarnaast kunt u extra papierladen
toevoegen voor langer ononderbroken afdrukken
en kunt u kiezen voor Super G3 of internetfax en
Sharp OSA®.
Sharp OSA® maakt het mogelijk om via uw MFP
en de daarvoor beschikbare software applicaties
te koppelen met uw bedrijfstoepassingen op uw
netwerk; deze applicaties zijn toegankelijk via het
bedieningspaneel van de MFP. Hiermee kunt u
niet alleen met één druk op de knop rechtstreeks
naar uw pc of netwerkstation scannen, maar ook
documenten rechtstreeks naar uw bedrijfsapplicatie
scannen en centraal opslaan.

Optimale beveiliging
De drie modellen beschikken standaard over de
nuttige functie Gegevensinitialisatie, waarmee u
alle gegevens op de MFP geheel kunt verwijderen
wanneer het apparaat vervangen moet worden.
Als uw team regelmatig met bedrijfsgevoelige
informatie werkt, is het ook verstandig om te
kiezen voor onze Data Security Kit voor het
coderen en veilig verwijderen van gegevens van
de harde schijf en het interne geheugen, zowel
automatisch als on demand.
De Data Security Kit biedt u tevens de functie
Documentcontrole voor beveiliging van uw ge
gevens; met deze functie wordt ongewenst
kopiëren en scannen van gegevens voorkomen.
Hierbij wordt er een nauwelijks zichtbaar patroon
aan documenten toegevoegd dat door de scanner
wordt herkend. Bij het detecteren van dit patroon
kan de pagina niet worden gereproduceerd.

OPTIONEEL UITSCHUIFBAAR
TOETSENBORD
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OPTIES EN CONFIGURATIEVOORBEELDEN

1. MX-KB14
Uitschuifbaar
toetsenbord

6. MX-FN23
Afwerkingseenheid

8. MX-TE10
Uitvoertray
9. MX-FX11
Faxmodule

7. MX-TR11
Taakscheiding

2. MX-DE17
Extra papierlade
van 500 vel

3. MX-DE18
2 Extra papierladen
van 500 vel

4. MX-DS17
Onderkast (hoog)

5. MX-DS16
Onderkast (laag)

Hoge onderkast
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Taakscheidingslade

Afwerkingseenheid

2 papierladen van 500 vel

2 papierladen van 500 vel

Lage onderkast

Lage onderkast

Basiseenheid

Aansluitingen

1. MX-KB14 Toetsenbord

MX-HD12 Uitbreidingskit voor harde schijf

2. MX-DE17 Papierlade van 500 vel

Afdrukken

A3 tot B5R, 500 vel (80 g/m2)

MX-PK11 PS3 Uitbreidingskit
3.MX-DE18 Papierladen van 500 vel

Maakt PostScript-afdrukken mogelijk

A3 tot B5R, 500 vel per stuk (80 g/m²) voor onderste en bovenste lade

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket
4. MX-DS17 Hoge onderkast
5. MX-DS16 Lage onderkast

Afwerken
6. MX-FN23 Afwerkingseenheid
A3 tot B5 (offset)
A3 to B5R (non-offset/nieten)
Bovenste lade: max. 500 vel papiercapaciteit*1
Nietcapaciteit: max. 50 vel*1
Nietpositie: 1 locatie (achter)

7. MX-TR11 Taakscheiding
 itvoer wordt gescheiden op basis van het type taak
U
(afdrukken/kopiëren/faxen)
A3 tot A5
Papiercapaciteit:
Bovenste lade: 100 vel
Onderste lade: 500 vel

8. MX-TE10 Uitvoertray
AA3 tot B5R, 100 vel, 56 tot 105 g/m²
(MX-FN23 vereist. Kan niet worden geïnstalleerd met MX-TR11)

Scannen
AR-SU1 Stempeleenheid
Markeert reeds gescande documenten voor controle

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

Sharp OSA®
(MX-HD12 vereist)

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

Beveiliging
MX-FR37U Data Security Kit
(MX-HD12 vereist)

Faxen
9. MX-FX11 Faxmodule
Super G3-faxmodule

MX-FWX1 Internetfaxmodule
(MX-HD12 vereist)

*1 A4 of kleiner, 80 g/m2.
Sommige opties zijn mogelijk niet overal beschikbaar.
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ALGEMEEN
Laden
Opwarmtijd*1 (seconden)
Geheugen (GB) (min. – max.)
Copier/printer (gedeeld)
Harde schijf*2 (opt.)
Vereiste netspanning
Stroomverbruik kW (max.)
Afmetingen (mm) (b x d x h)
Gewicht (kg)

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)
A4
A3
MX-M354N
35
20
MX-M314N
31
17
MX-M264N
26
15
Papierafmetingen (min. – max.) A5 – A3
2
Papiergewicht (g/m )
Lade
56 – 105
Multihandinvoer
56 – 200
Duplex
56 – 105
Papiercapaciteit (std. – max.)
Vel

2
160
Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz
1,84 kW (220 tot 240V)
625 x 645 x 799
52,1

1.100 – 2.100

COPIER

NETWERKSCANNER IN KLEUR
Scanmethode

Papierformaat originelen (max.) A3
Eerste kopietijd*3 (seconden)		
MX-M354N
4,0
MX-M314N
4,4
MX-M264N
4,9
Continu kopiëren (max.)
999
Resolutie (dpi)
Scannen
600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Afdrukken
600 x 600
Gradaties
256
Zoombereik (%)
25 – 400 (25 – 200 met RSPF) in stappen van 1%
Vooraf ingestelde kopieerratio’s 10 (5R/5E)

NETWERKPRINTER
Resolutie (dpi)
Geheugen
Interface
Ondersteunde
Std
besturings-		
4
Opt
systemen*
Netwerkprotocollen*4
Afdrukprotocollen 		

PDL-emulatie

2 – 4 (plus multihandinvoerlade)
20 of minder

Std
Opt

1200 x 600, 600 x 600
Gedeeld
USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Windows® Server 2003/2008, Windows® XP,
Windows Vista®, Windows® 7
Mac OS X 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.8, 10.7-10.7.2
TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk
(AppleTalk)
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
PCL6
PostScript 3*4

Resolutie (dpi)
Push scan
Pull scan
Bestandsformaten
Bestemmingen
Scannerhulpprogramma

DOCUMENTOPSLAG

Push scan (via bedieningspaneel)
Pull scan*5 (met TWAIN-ondersteunde toepassing)
100, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 – 9600 via gebruikersinstelling
XPS*6, pdf, gecodeerde pdf, pdf/a, jpeg (alleen kleur), tiff
Scannen naar e-mail, desktop-pc, ftp-server, netwerkmap (SMB),
usb-geheugen
Sharpdesk

(vereist optionele MX-HD12)

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

FAX

(vereist 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
0,5 - 1*5
256

AFMETINGEN

1,114 mm

645 mm

625 mm
1,088 mm

Afgebeeld met opties.

OPMERKINGEN

Ontwerp en kenmerken kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. Alle informatie was 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 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
bv Ref: Brochure MX-M264N/MX-M314N/MX-M354N, maart 2012. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

*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 Beste tijd gebaseerd op A4-kopie, invoer van lange rand vanuit eerste papierlade via documentglas wanneer de machine gereed is. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving.
*4 Optionele MX-PK11 vereist voor Mac OS, EtherTalk en PS3.
*5 Vereist optionele MX-HD12.
*6 Voor het bekijken van XPS-bestanden op computer zonder Windows Vista moet de XPS Viewer-toepassing zijn geïnstalleerd.
*7 Gebaseerd op Sharp’s standaardtabel (A4 met 6% dekking, z/w). De opslagcapaciteit is lager voor kleurenpagina’s.
*8 Vereist optionele MX-FX11.
*9 Gebaseerd op Sharp’s standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4, staand) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.
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