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Černobílá tiskárna formátu A4
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Vysoký výkon jako standard
Někdy prostě potřebujete spolehlivý stroj, který vám usnadní
život a zvýší produktivitu. Tak jsme jej pro vás vytvořili.

Tyto černobílé tiskárny formátu A4 disponují výkonným tiskovým
enginem, který přináší rychlosti 45 str./min. (MX-B450P) nebo
35 str./min. (MX-B350P).
Pracujte kdekoli, na čemkoli
Pokud musíte být stále připojeni ke kabelové síti, nemůžete
vždy pracovat kdekoliv a kdykoliv zrovna potřebujete. Ale naše
tiskárny jsou standardně vybaveny vestavěnou bezdrátovou
konektivitou. Nejen že tedy vaše tiskárny najdete kdykoli je
zrovna nejvíce potřebujete, ale také se k nim můžete flexibilně
a rychle připojit a začít je používat.
Pokud tedy používáte mobilní telefon nebo tablet, můžete se
snadno připojit k nejbližší tiskárně, stejně jako ze stolního nebo
přenosného počítače. Díky tiskové aplikaci Sharpdesk Mobile*1
je následný tisk souborů z vašeho vlastního zařízení dílem
okamžiku.
*1: Dostupnost se liší dle země/regionu.

Dbáme na jednoduchost
Čím je technologie vyspělejší, tím těžší někdy bývá její použití.
Obzvláště pak, pokud máte v týmu uživatele s odlišnou úrovní
technických schopností. Proto jsme dbali na jednoduchosti.
Ať už tedy potřebujete stolní nebo samostatně stojící konfiguraci,
mají tyto tiskárny moderní konstrukci a prostorově efektivní,
modulární uspořádání, vhodné pro jakékoli pracovní prostředí.
Jsou vybaveny také celou řadou funkcí pro snadné použití:
•	
5řádkový LCD ovládací panel přináší přehledné a stručné
informace
•	
okno nastavení tiskového ovladače používá velká tlačítka
a rozbalovací nabídky. Rychle tak najdete ty správné funkce.
•	
přední USB port nabízí možnost okamžitého tisku z USB
disku!
Správa všech vašich síťových tiskáren a MFP je také hračka. Vše
lze z jednoho místa ovládat pomocí aplikace Sharp Remote
Device Manager (SRDM).
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Udělejte toho více,
promarněte méně času
Zlepšení produktivity nevyhnutelně znamená, že věci děláte
rychleji a chytřeji.

Tiskárny MX-B450P a MX-B350P disponují (s pomocným
zásobníkem) kapacitou 1150 listů papíru. Ale jejich standardní i
pomocný zásobník papíru umožňují využívat celou řadu velikostí
papíru, včetně formátu A6 a médií o gramáži až 220 g/m2.
Mohou tedy snadno uspokojit širokou paletu potřeb jednotlivců
i pracovních skupin, přičemž v průběhu pracovního dne od
uživatelů vyžadují jen minimum zásahů.
Zahrnují také celou řadu funkcí, jež dále šetří ještě více vašeho
času a peněz, například vestavěný duplexní modul pro efektivní
tvorbu oboustranných výtisků.

Kompaktní konfigurace pro
umístění na stole

Rozšiřitelná kapacita papíru

Ochrana vašeho podniku
Přežil by váš podnik ztrátu nebo krádež dat? Pravděpodobně
nikoli. To je důvod, proč naše tiskárny disponují robustními
funkcemi zabezpečení, navrženými pro ochranu vašich
dokumentů před krádeží dat a kybernetickými útoky.
•	
vyspělé šifrování sítí pomocí protokolů IPsec a SSL
uchovává vaše data v bezpečí
• standardní autentifikace uživatelů pro až 30 uživatelů
zabraňuje neoprávněnému použití zařízení
• inicializace dat dokonale odstraňuje veškerá uchovávaná
data, jakmile přijde čas výměny tiskárny.

Pohodlně umístěný USB port

Vyberte si vysoce výkonnou
tiskárnu pro dosažení požadované
produktivity

Specifikace
Obecné

Síťová tiskárna

Rychlost tisku (Max)
MX-B450P
MX-B350P

A4*1
45
35

Rozlišení (dpi)

600 x 600

Rozhraní

USB 2,0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Displej ovládacího panelu

5řádkový LCD

Podporované OS

Velikost papíru (Min – Max)

A6 - A4

Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,
Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Kapacita papíru (Std – Max)
Listů
Zásobníky

550 - 1 150
1 - 2 (plus pomocný zásobník)

Síťové protokoly

TCP/IP

Tiskové protokoly

Hmotnost papíru (g/m2)
Zásobník 1
Zásobník 2
Pomocný zásobník

LPR, Raw TCP (port 9100), FTP pro stahování tiskových
souborů, IPP, SMB, WSD

60 - 105
55 - 220
55 - 220

PDL

Standard: emulace PCL 6, emulace PostScript®3TM

Dostupné fonty

80 fontů pro PCL, 136 fontů pro PostScript®3TM

Doba zahřívání* (sekund)

29
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Doba do výtisku první strany*3 (sekund)
MX-B450P
5,0
MX-B350P
5,5

Konfigurace

Paměť (GB)

1

Napájení

Jmenovité místní napětí AC ±10 %, 50/60 Hz

Příkon (kW) (Max)

1,84 (220 až 240V)

Rozměry (mm) (Š x H x V)*4

489 x 517 x 440

Hmotnost (kg) (přibl.)

23

ZÁKLADNÍ
BASEJEDNOTKA
UNIT
Umístění
Desktop na stole

Samostatně
stojící
Floor-Standing

MX-DS22
MX-CS14

Podávací
600-Sheetjednotka
Paper
sFeed
kapacitou
Unit 600 listů

High
Stand
Vysoký
stojan

MX-CS14
MX-DS22

Poznámka: Při umístění tiskárny na
zem Sharp doporučuje umístění na
MX-DS22.

941 mm

667 mm

568 mm*
** 702
vysunutým
pomocným
702 mm
mm swhen
multi bypass
tray iszásobníkem.
extended.

*1 Podávání na délku. *2 Ve standardním měřicím prostředí. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *3 Podávání listů formátu A4 (8 1/2” x 11”) na délku z 1. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, tiskárna ve zcela
připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *4Včetně seřizovacích prvků a vystupujících částí.
Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. PCL je registrovanou ochrannou známkou společnosti Hewlett-Packard. PostScript3 je buď registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou
známkou Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Windows Server a Windows Vista jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Mac je
obchodní známkou Apple Inc., registrovanou v USA a jiných zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp
Corporation červenec 2018 Ref: MX-B450P/MX-B350P Úloha:19207. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.
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