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Navíc můžete kdykoli a odkudkoli získávat i sdílet dokumenty, 
neboť se vaše MFP a tiskárny snadno integrují s existujícími 
síťovými aplikacemi a veřejnými cloudovými službami, včetně 
Box a Dropbox. Vaše cenné informace jsou vždy dokonale 
chráněny zabezpečením na vojenské úrovni, jež zajišťuje splnění 
nejnovějších předpisů v oblasti řízení a zabezpečení dat, jako je 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Řada vysoce efektivních funkcí vám také pomůže snížit 
provozní náklady a chránit životní prostředí. Kupříkladu, šetřit 
papír a toner pomocí oboustranného tisku. Automatická, 
konfigurovatelná nastavení zajišťují, že se zařízení spustí pouze 
ve zvoleném čase. Toner s nízkým bodem tání snižuje spotřebu 
energie při každém kopírování nebo tisku. A můžete si zvolit 
ekologicky nejšetrnější nastavení – jako je EcoScan, jenž 
zamezuje spouštění zbytečných funkcí na pozadí.

Jednoduše inteligentnější 
a bezpečnější.

Rozšířená řada barevných a černobílých multifunkčních tiskáren 
(MFP) a tiskáren formátu A4 Sharp nabízí intuitivní snadné 
použití, inteligentní konektivitu a snadnou mobilitu. Pracují 
jako spolehlivé, vysokorychlostní, vysoce kvalitní a bezpečné 
informační centrum, jež může růst s vaším podnikem. 

Všechny modely jsou navrženy tak, aby vám usnadnily 
život a jsou vybaveny rozšířenou sadou funkcí a inteligentní 
funkcionalitou, mimo jiné dotykovými obrazovkami* a cenami 
ověnčeným, snadným uživatelským rozhraním*. Ušetříte 
tak čas a úsilí při plnění úkolů a pracujete s vyšší flexibilitou 
i produktivitou. A tam, kde záleží na úspoře místa, ať už pracujete 
z domova nebo z kanceláře, přináší naše ultra-kompaktní, 
základní podnikové tiskárny rychlost, efektivitu a nezbytnou 
funkcionalitu pro zpracování dokumentace bez jakýchkoli 
kompromisů v oblasti kvality.

Snadno a bezpečně vytvářejte, sdílejte a získávejte obchodní 
informace – ať jste kdekoli a bez ohledu na jakékoli potřeby.

* Není k dispozici u všech zařízení, podrobnosti jsou uvedeny v technické specifikaci 
konkrétních modelů.
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Uchovávejte vaše data v bezpečí.

Proaktivní kontrola přístupu
Na ochranu před jakýmkoli neoprávněným použitím tyto 
MFP automaticky monitorují pokusy o přístup a umožňují 
jej výhradně aplikacím a operačnímu firmware, jež jsou na 
schváleném seznamu důvěryhodných aplikací. Jakékoli jiné 
externí aplikace jsou okamžitě zablokovány, zaprotokolovány a 
ohlášeny. Digitální podpisy aktualizací firmware pomáhají držet 
hackery na uzdě.

Automatické ověřování
Informace sdílené s jinou MFP/tiskárnou nebo aplikací či 
e-mailovým systémem mohou být napadeny nebo narušeny. 
Tato zařízení tak poskytují stejně vysokou úroveň zabezpečení, 
jež je používána vládními organizacemi.  Jejich ověření SSL 
certifikátem automaticky kontroluje, zdali je veškerá komunikace 
serverů třetích stran s vaším zařízením bezpečná a zabraňuje 
veškerým pokusům o neoprávněný nebo škodlivý přístup 
k vašim informacím.

Bezpečnější e-mailová komunikace
Veškeré dokumenty přenášené přímo z MFP/tiskárny jsou 
šifrovány pomocí standardu S/MIME. Ten zajišťuje, že je nelze 
v průběhu přenosu napadnout a jejich autenticita je dále 
ověřena pomocí elektronického podpisu.

Ověřování uživatelů
Uživatele vašich zařízení lze ověřovat za využití celé řady metod, 
mimo jiné pomocí čtečky karet, PINů nebo hesel dle požadavků 
vámi upřednostňovaného bezpečnostního protokolu. Po ověření 
uživatelů je připojení k vaší síti zcela bezpečné.

Výkonné šifrování
Veškerá data tiskových úloh, která jsou dočasně uložena na 
pevném disku zařízení *, jsou automaticky šifrována a poté 
odstraněna, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. 

Uvolňování tisku bez serveru
Vybrané MFP/tiskárny jsou standardně dodávány s technologií 
uvolňování tisku bez serveru. S touto funkcí mohou IT 
administrátoři určit primární zařízení, které slouží jako tiskový 
server a umožňuje uživatelům bezpečně vytisknout úlohu 
a uvolnit ji na kterémkoli z pětice podporovaných MFP/tiskáren 
v síti. Uživatelé mohou jednoduše přejít k nejvhodnějšímu 
zařízení a rychle uvolnit své tiskové úlohy.

Vždy ve střehu
V případě selhání aktualizace nebo zlovolného útoku může 
dojít k poškození systému, jenž se nachází v srdci vašeho 
MFP/tiskárny. Nicméně, naše MFP jsou vybaveny inovativním 
systémem automatického léčení*. Dojde k vytvoření hlavní kopie 
nastavení zařízení, již lze použít pro jeho bezpečnou obnovu 
v případě jakéhokoli problému. To zabraňuje narušení chodu 
vašeho podniku a zajišťuje robustní ochranu jeho cenných 
informací a duševního vlastnictví.

Aby vaše citlivé informace byly vždy v bezpečí, jsou všechny naše 
MFP a tiskárny standardně vybaveny nejpřísnější ochranou. 

*  Není k dispozici u všech zařízení, podrobnosti jsou uvedeny v technické specifikaci 
konkrétních modelů.
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Nepracujte více, pracujte chytřeji.

Jednodušší díky dotyku
Naše zařízení jsou vybavena LCD dotykovým panelem 
s oceňovaným uživatelským rozhraním Sharp*, jež přináší 
intuitivní displej a snadný přístup k běžně používaným funkcím. 
Případně si jej můžete přizpůsobit přetažením požadovaných 
ikon z nabídky tak, aby vyhovoval vašim potřebám.

Dokonalý finiš
Dejte vašim dokumentům skutečně profesionální vzhled s naší 
nabídkou dokončovacích a náhledových funkcí.

Za využití hlavního i pomocného zásobníku můžete flexibilně 
pracovat s celou řadou médií včetně  papírů vysoké gramáže, 
malých médií a obálek. Můžete si vybrat mezi kompaktním 
in-line sešívacím finišerem nebo profesionálním finišerem s více-
polohovým sešíváním a děrováním.

Pokud provádíte přímý tisk souborů Microsoft® Office (docx, xlsx, 
pptx), funkce náhledu* také umožňuje kontrolu výstupní kvality 
každého dokumentu ještě před skutečným tiskem.

Jednoduše udělejte více práce za kratší dobu díky snadnému 
použití, funkcím zvyšujícím výkon a řadě funkcí šetřících čas.

* Není k dispozici u všech zařízení, podrobnosti jsou uvedeny v technické specifikaci 
konkrétních modelů.

Cenami ověnčené uživatelské rozhraní Sharp – navrženo 
pro snadnější život
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Flexibilita jako standard
S rychlostmi v rozmezí od 30 do 66 str./min. a schopností 
pracovat s gramážemi až do 300gsm, i díky celé řadě možností 
podávání papíru či dokončovacích úprav, vždy naleznete MFP 
nebo tiskárnu vyhovující vašim požadavkům.

Mimo to, aplikační portál Sharp umožňuje administrátorům 
přímo z dotykové obrazovky zařízení jednoduše přidávat nové 
aplikace a aktualizovat ty stávající. Tyto modely jsou taktéž 
vybaveny rozšířenými funkcemi pro produktivitu, jako je 
schopnost podávat různé typy obálek ze standardního nebo 
pomocného zásobníku papíru.

Rychlý tisk a skenování 
Co může být snadnějšího než přijít k zařízení a vytisknout 
si cokoli potřebujete bez nutnosti přihlašovat se k vašemu 
PC? Jednoduše vložíte USB paměťový disk do MFP/tiskárny 
a okamžitě získáváte přístup k tisku obrázků a souborů Microsoft 
Office. Dokumenty také můžete přímo na USB disk skenovat
a ukládat.

Snadné ukládání dokumentů
Místo nutnosti přepisovat dokumenty, jež máte pouze jako 
fyzické výtisky, můžete použít funkci optického rozpoznávání 
znaků (OCR)* pro jejich skenování a ukládání do nejrůznějších 
formátů, mimo jiné plně prohledávatelných PDF a upravitelných 
souborů Microsoft® Office.

Trvale vysoká kvalita
Naše MFP a tiskárny jsou schopny produkovat dokumenty 
o tiskovém rozlišení až 1200 x 1200dpi, s přesnými barvami 
a jemnou definicí textu.

Pomocí jazyka Adobe PostScript 3™*je zajištěna přesná 
reprodukce textu i grafiky dokumentů z jakékoli aplikace 
a snímač hustoty obrazu udržuje jeho konzistentní kvalitu 
od první až po poslední stránku. Naše barevná zařízení také 
využívají technologii PANTONE®* pro zajištění přesné reprodukce 
barev. Můžete tak interně vytvářet dokumenty s profesionálním 
vzhledem bez potřeby vysokých příplatků.

A při skenování funkce automatického nastavení* samočinně 
optimalizuje rozlišení, velikost stránky a její orientaci.

* Není k dispozici u všech zařízení, podrobnosti jsou uvedeny v technické specifikaci 
konkrétních modelů.
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Navažte lehce spojení. 

Pro ještě vyšší flexibilitu lze bez nutnosti nastavovat bezdrátovou 
LAN přímo k zařízení připojit jakýkoli laptop, tablet nebo telefon 
s WiFi připojením. To vám umožňuje tisknout z mnohem širší 
řady zařízení a činit tak v daleko větším okruhu podnikového 
prostředí.

A všichni uživatelé mohou používat stejnou MFP/tiskárnu 
dokonce i tehdy, když provozujete na stejném pracovišti 
samostatné sítě s odlišným nastavením zabezpečení nebo 
použití. Zařízení podporující duální LAN*1 lze připojit k dvěma 
odlišným sítím, z nichž jedna může být bezdrátová.

Jednoduše jen jedno přihlášení
Není zapotřebí si pamatovat další uživatelská jména a hesla. 
Místo toho můžete získat rychlý přístup k veřejným cloudovým 
službám pomocí funkce Single Sign On (SSO). Ta vám umožňuje 
bezpečně tisknout a ukládat informace za pomoci služeb 
Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box 
a Dropbox pomocí jediného přihlášení. K dispozici je také Gmail 
konektor pro skenování do e-mailu a Exchange Online (MS 365 
email)*1.

Vyrobeny pro mobilitu
Budete milovat, jak rychlý a bezproblémový je mobilní tisk. 
K MFP se můžete přihlásit jednoduchým přidržením zařízení 
u Near Field Communication (NFC) čtečky karet*1*2 nebo 
naskenováním QR kódu*1*3 zařízení. V každém případě se již 
zařízení postará o vše potřebné.

Následně můžete přes bezdrátovou síť tisknout a skenovat 
z/do mobilů či tabletů pomocí tiskové aplikace nebo kterékoli 
aplikace, která podporuje Google Cloud PrintTM, Air Print nebo 
jakéhokoli zařízení Android s pluginem Sharp Print Service.

Jednodušší správa
Díky platformě Sharp OSA® (Open Systems Architecture) je tisk 
nebo příjem informací přímo z vašich podnikových systémů 
a cloudových aplikací mnohem jednodušší. A portál centra 
aplikací*1 zvyšuje adaptabilitu MFP tím, že zajišťuje softwarové 
aktualizace a aplikace pro připojení ke cloudu, jež umožňují 
pružnou aktualizaci.

6

*1  Není k dispozici u všech zařízení, podrobnosti jsou uvedeny v technické specifikaci 
konkrétních modelů.

*2 Pro zařízení Android.
*3 Pro zařízení se systémem iOS i Android.

Bezproblémová konektivita znamená, že můžete tisknout, 
kopírovat, skenovat a sdílet potřebné informace rychle 
a efektivně, ať už pracujete kdekoli.



77

Transformujeme způsob vaší práce.
Naše řada barevných a černobílých MFP a tiskáren formátu 
A4 je navržena pro zlepšení produktivity a efektivity podniků 
všech velikostí.

S velikostí od stolní po samostatně stojící varianty pro pracovní skupiny je naše ucelená nabídka modelů schopna uspokojit potřeby 
v podstatě jakéhokoli podniku a vyhovět jakémukoli rozpočtu:

Základní podniková zařízení:  Kompaktní a dostupné MFP a tiskárny s celou řadou pokročilých funkcí pro vyšší výkonnost 
a zabezpečení.

Podniková zařízení pro pracovní skupiny:  Škálovatelné MFP a tiskárny nabízející funkcionalitu a flexibilitu pro maximalizaci efektivity 
a produktivity.

Profesionální podniková zařízení:  Rychlé, spolehlivé a výkonné MFP a tiskárny s bohatou nabídkou funkcí a snadným použitím 
i přístupem kdykoli a odkudkoli.

Stručný přehled základních vlastností
Pomocí intuitivních ikon jednotlivých funkcí snadno zjistěte, které modely nejlépe vyhovují právě vašim požadavkům:

Barevný 
tisk Černobílý tisk

Počet stran 
za minutu

Rychlost 
skenování (max. 
počet snímků za 

minutu)

Kapacita 
papíru (max. 
počet listů)

Kapacita 
paměti

Sharp Open Systems Architecture

Dostupnost Apple AirPrint

Velikost 
dotykového LCD 

displeje

Kapacita 
pevného 

disku

Rozlišení tisku 
(DPI - bodů na 

palec)

Připojení 
k bezdrátové 

LAN

tisk kopíro-
vání

skeno-
vání

fax
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MX-B427W/MX-B467F/MX-B467P/MX-B427PW
Se vestavěnou bezdrátovou konektivitou můžete objevit cestu 
ke zcela novému způsobu práce, plnit úkoly rychleji a přitom 
vynaložit méně úsilí. Tyto černobílé MFP a tiskárny vám poskytují 
flexibilitu pracovat na mobilních telefonech a tabletech 
i stolních počítačích a laptopech, a umístit tak vaše zařízení na to 
nejpříhodnější místo.

Zařízení disponují vysokou kapacitou papíru a umožňují využívat 
celou řadu velikostí papíru, včetně formátu A6 a médií o gramáži 
až 217 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.

Ať už pracujete z domova nebo z kanceláře, přináší tato ultra 
kompaktní zařízení, rozměrově úsporná zařízení, potřebnou 
rychlost a flexibilitu; poskytují nezbytnou funkcionalitu pro 
zpracování dokumentace, všestrannost a snadné použití 
i vestavěné bezpečnostní funkce pro zajištění bezpečnosti vašich 
dokumentů.

Tyto kompaktní MFP a tiskárny nabízí veškerou rychlost a efektivitu, kterou očekáváte od většího zařízení, ale jsou dostatečně malé 
pro použití všude tam, kde to potřebujete. Mimo moderní konstrukce a prostorově efektivní modulární konfigurace jsme zahrnuli 
také robustní bezpečnostní funkce, jež udržují vaše dokumenty a zařízení v bezpečí. Tato zařízení se hodí pro tvorbu černobílých 
i barevných dokumentů do jakéhokoli pracovního prostředí , ať už jako stolní nebo jako samostatně stojící zařízení.

MX-C357F
Barevný dotykový displej, jenž lze sklopit pro snadnou čitelnost 
a intuitivní uživatelské rozhraní zajišťují zjednodušení všech 
aspektů, od každodenních funkcí, po ty nejsložitější procesy.  
Naskenované dokumenty můžete odesílat do cloudového 
úložiště dle vašeho výběru, abyste si je kdykoli mohli opět načíst.  
Robustní bezpečnostní funkce navíc zajišťují trvalou ochranu dat 
v souladu s nejnovějšími předpisy.

Tato barevná MFP, vybavená ethernetem, USB a mobilním nebo 
bezdrátovým připojením, se bude dokonale hodit do jakéhokoli 
moderního podnikového prostředí. Díky jejímu malému 
půdorysu ji lze v kanceláři umístit takřka kamkoli.  

S kapacitou papíru rozšiřitelnou až na 1,451 listů můžete 
vnitrofiremně produkovat profesionální barevné výstupy na celé 
řadě médií, kupříkladu na čtvrtce, malých médiích i obálkách, 
a to z hlavního zásobníku i jednostránkového podavače.

Základní podniková zařízení.    

* V závislosti na modelu je k dispozici jako standard nebo volitelně.
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MX-C357F 

33 1200 x 1200 1451  
listů

500 GB

  500GB
(MX-B467F)

2 - 6 GB

 47 obr./
min.

WLANDisplej

MX-B467F/MX-B427W                                                                                         

MX-B467P/MX-B427PW                                                                                            

44/40 1200 x 1200/
600 x 600

2000/900 
listů

512MB/256MB         WLAN
Vol./Std.

44/40 1200 x 1200/
600 x 600

2000/900  
listů

2 GB/512MB       

 84/92 
obr./min.

WLAN
Vol./Std.

Displej



10

MX-C507F/MX-C407F/MX-C507P/MX-C407P
Tyto barevné MFP a tiskárny přináší rychlost pro zvýšení 
produktivity ve spojení s funkcionalitou a spolehlivostí 
potřebnou pro vyšší efektivitu práce. Díky jejich schopnosti 
vytisknout jednu barevnou stránku již do 6 sekund si můžete 
snadno poradit se složitými tiskovými úlohami, jež zahrnují 
objemné fotografie i grafiku ve vysokém rozlišení. A pohodlný 
přímý tisk z USB disků, síťových disků nebo cloudových úložišť 
ušetří ještě více času.

Nezdržíte se ani při práci s digitálním workflow nebo papírovými 
dokumenty. Tyto MFP (MX-C507F/MX-C407F) jsou schopny 
skenovat rychlostí až 56 obr./min. a jsou vybaveny výkonným 
čtyřjádrovým procesorem, takže jsou informace zaznamenávány 
a zpřístupňovány do síťových aplikací skutečně rychle.

MX-C304W/MX-C303W
Tyto barevné MFP uchovávají vaše cenné podnikové informace 
v bezpečí pomocí několika vrstev nejvyspělejších prvků 
zabezpečení a ochrany před neoprávněným přístupem. 
Přináší mimořádně snadné použití, jednoduchou konektivitu 
a přirozenou mobilitu pro optimalizaci efektivity pracovních 
sil. Jejich intuitivní obsluha znamená, že i ty nejsložitější 
procesy jsou řešeny jednoduše. Můžete oboustranně skenovat 
a digitalizovat dokumenty o rychlosti až 110 obr./min. 

Tato rychlá digitalizace dokumentů je dokonalým řešením pro 
rušná prostředí, jako jsou recepce, kde je nedostatek času. Jejich 
kompaktní konstrukce a rozsáhlá sada funkcí také znamenají, 
že nabízí pohodlí stolního zařízení a zároveň výkon podnikových 
zařízení větší velikosti.

MX-B456W/MX-B356W
Využijte výhod rychlého a pohodlného tisku, kopírování 
a skenování o výstupní rychlosti až 45 str./min černobíle 
a mimořádně rychlé oboustranné skenování dokumentů 
o rychlosti až 110 str./min. Vyspělé vrstvy zabezpečení a ochrany 
před neoprávněným přístupem poskytují efektivní ochranu vaší 
sítě i dat. Díky tomu si můžete být zcela jisti, že váš podnik a jeho 
data jsou proaktivně chráněny nejvyšším stupněm zabezpečení.

Jsou vybaveny barevnou dotykovou LCD obrazovkou 
o úhlopříčce 7 palců, kterou lze sklopit a upravit tak, aby 
vyhovovala vašemu způsobu práce. A díky standardnímu 
zásobníku na 550 listů papíru (rozšiřitelným na 2350 listů) 
a možnostem profesionálních dokončovacích úprav můžete 
produkovat i velkoobjemové, vysoce kvalitní dokumenty.

Podniková zařízení pro 
pracovní skupiny
Tyto rozměrově úsporné, barevné a černobílé MFP a tiskárny přináší vysokou rychlost tisku, snadné použití a nástroje pro zvýšení 
produktivity, jež vám pomáhají udělat mnohem více práce za mnohem kratší dobu. Robustní bezpečnostní funkce zajišťují trvalou 
bezpečnost vašich dat, zatímco rozšířitelné a flexibilní konfigurace znamenají, že se zařízení umí přizpůsobit potřebám i těch 
nejnáročnějších podnikových prostředí.
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MX-C507F/MX-C407F 

MX-B456W/MX-B356W

47/38

45/35

1200 x 1200

600 x 600

2300 listů

2350 listů

500 GB

500 GB

2 - 4 GB

5 GB

56 obr./
min.

 110 obr./min./ 
18 obr./min.

WLAN

WLAN

Displej

Displej

MX-C304W/MX-C303W

30 600 x 600 2700 listů

500 GB5 GB

 110 obr./min./ 
18 obr./min.

WLANDisplej

MX-C507P/MX-C407P

47/38 1200 x 1200 2300/1451 listů

500 GB1-3 GB/1 GB WLANDisplej
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Tyto profesionální, černobílé i barevné MFP a tiskárny disponují širokou nabídkou funkcí, vysokou mírou výkonnosti a zabezpečení 
i spolehlivosti a jsou určeny pro prostředí těch nejnáročnějších kanceláří. Dokonale se začlení do jakéhokoli rušného workflow, takže 
budete schopni rychle zvýšit vaši produktivitu a efektivitu.

MX-C607F/MX-C557F
S rychlostmi tisku až 57 str./min. a rychlostmi skenování až 
114 obr./min. jsou tyto barevné MFP dokonalým řešením pro 
nejnáročnější pracovní skupiny a zajišťují rychlé vytištění nebo 
záznam vašich dat i jejich sdílení v rámci vaší sítě.

Jejich skutečné rozlišení barevného tisku 1200 x 1200 dpi 
přináší vynikající profesionální výsledky. Můžete tisknout na 
nejrůznější typy médií až do gramáže 300gsm, což umožňuje 
vnitrofiremní produkci vysoce kvalitních dokumentů – obzvláště 
pak, pokud k zařízení připojíte některý z finišerů s funkcemi 
sešívání a děrování. 10“ LCD dotyková obrazovka se snadným 
uživatelským rozhraním Sharp všem zajistí snadnou obsluhu 
zařízení, přičemž zároveň umožňuje bezpečný a jednoduchý 
přístup k aplikacím workflow.

MX-C607P
Tato rychlá a flexibilní barevná tiskárna poskytuje výstup 
špičkové kvality. Můžete si vybrat z celé řady konfigurací pro 
jakoukoli pracovní skupinu a pomocí bezdrátového NFC 
rozhraní tisknout nebo se připojit odkudkoli a z jakéhokoli 
zařízení. S robustními bezpečnostními funkcemi si můžete 
být bezpečností vašich dat jisti. Spotřební materiál s dlouhou 
životností a obrovská kapacita 4500 listů papíru pak znamenají 
minimum uživatelských zásahů. 

MX-B707F/MX-B557F 
Se super-rychlým tiskem až 66 str./min. a vysokou rychlostí 
skenování až 144 obr./min. jsou tyto MFP formátu A4 vaší 
jistotou. Celá plejáda možností rozšíření včetně sešívání, 
děrování a stohování ve spojení s minimální potřebou zásahu 
uživatelů z nich činí ideální řešení pro většinu nejnáročnějších 
prostředí. 10“ dotyková obrazovka se snadným uživatelským 
rozhraním Sharp také zajišťuje snadnou obsluhu zařízení, 
přičemž zároveň umožňuje bezpečný a jednoduchý přístup 
k aplikacím workflow. Díky robustnímu zabezpečení si zároveň 
můžete být jisti bezpečností vašich dat.

MX-B707P/MX-B557P
S vysokou mírou spolehlivosti a rychlostí tisku 66 str./min. 
získejte dokumenty, kdykoli je potřebujete. Tyto černobílé 
tiskárny zároveň disponují kapacitou papíru 4400 listů 
a volitelnými moduly pro stohování, děrování nebo sešívání. 
Vyžadují tak malý zásah uživatelů, ale významně zvýší 
produktivitu velkých pracovních skupin a zároveň zajistí robustní 
zabezpečení vašich dat.

Profesionální podniková 
zařízení
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MX-B707F/MX-B557F

MX-C607F/MX-C557F 

MX-C607P

MX-B707P/MX-B557P

57/52

66/52

57

66/52

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

4500 listů

3300 listů

4500 listů

4400 listů

500 GB

500 GB

500 GB

500 GB

2 - 4 GB

2 - 6 GB

1 - 3 GB

1 - 5 GB

114 obr./
min.

144 obr./
min.

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

Displej

Displej

Displej

Displej
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Barevné MFP Barevné tiskárny

*1 Nemusí být doposud pro všechny modely k dispozici. Bližší podrobnosti vám ochotně sdělí zástupce společnosti Sharp.
*2 Některé funkce vyžadují volitelné rozšiřující moduly. Bližší podrobnosti vám ochotně sdělí zástupce Sharp.

MX-C304W 
MX-C303W MX-C357F

MX-C507F
MX-C407F

MX-C607F
MX-C557F

MX-C507P 
MX-C407P MX-C607P 

Obecné

Rychlost (str./min.) 30 33 47 / 38 57 / 52 47 / 38 57
Dotyková obrazovka / Displej ovládacího panelu
Čas do prvního výtisku (sek.) (ČB / barevně) 7,8 8,5 / 8,5 5,0 / 5,5 6,5 / 6,5 5,0 / 5,5  7,0 / 7,0 7,0 / 7,0
Čas první kopie (sek.) (ČB / barevně) 5,5 / 6,7   6,3 / 7,4 9,0 / 9,5 7,0 / 7,0  7,0 / 8,0 7,0 / 7,0  7,0 / 7,0
Rozlišení tisku (dpi) 600 x 600 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200
Paměť (GB) (max) 5 6 4 4 3 / 1 3
Hard Disk (GB)

Skenování & Fax

Podavač papíru DSPF/RSPF RSPF RSPF DSPF
Rychlost duplexního skenování (obr./min.) (ČB / barevně) 110/110  18/18 21 / 13 26 / 26 114 / 114
Rychlost jednostranného skenování (obr./min.) (ČB / barevně) 70/70  40/40 47 / 30 56 / 56 57 /  57
Optické rozpoznávání znaků (OCR)
Automatické nastavení
Fax

Podávání papíru

Kapacita papíru (listů) (Std) 300 251 650 1750 650 / 251 650
Kapacita papíru (listů) (max) 2700 1451 2300 4500 2300 / 1451 4500
Kapacita RSPF/DSPF (listů) 100 / 50 50 50 150
Sešívání
Děrování
Skládací zařízení
Mailbox

Konektivita

Bezdrátová LAN
NFC
AirPrint
Microsoft Exchange Server  
Gmail  
Google Drive*1

Sharepoint Online*1 
OneDrive*1

box*1

Dropbox*1

Software

Job Accounting II

Rozšířené funkce zabezpečení*2

Trusted Platform Module (TPM)
Přepis dat 
Ověření SSL certifikátu
Ověřování identity uživatelů (Místní / 
LDAP / AD / Kerberos)
Ověřování tiskové úlohy
Uvolňování tisku bez serveru 
Protokol auditu / Systémový protokol RFC5424

Prevence útoku na firmware a 
automatická obnova 

Správa důvěryhodných aplikací
Správa zařízení pomocí skupinových 
zásad AD

7” 7” 10” 4,3”4,3” 4,3”

Standardní Není k dispoziciVolitelné

500 500 500 500 500 500 500
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Černobílé tiskárnyČernobílé MFP

Standardní Není k dispoziciVolitelné

MX-B467F 
MX-B427W

MX-B456W 
MX-B356W

MX-B707F 
MX-B557F

MX-B467P
MX-B427PW

MX-B707P
MX-B557P

Obecné

Rychlost (str./min.) 44 / 40 45 / 35 66 / 52 44 / 40 66 / 52
Dotyková obrazovka / Displej ovládacího panelu 4,3” / 2,8”                     2,4” / 2 řádky
Čas do prvního výtisku (sek.) (ČB) 5,0 / 5,5 5,7 / 6,5 4,0 / 4,5 6,0 / 5,9 4,0 / 4,5
Čas do první kopie (sek.) (ČB) 6,0 / 5,9 3,7 / 5,3 3,9 / 4,5
Rozlišení tisku (dpi) 1200 x 1200 / 600 x 600 600 x 600 1200 x 1200 1200 x 1200 / 600 x 600 1200 x 1200
Paměť (GB) (max) 2GB / 512MB 5 6 512MB / 256MB 5
Hard Disk (GB)

Skenování & Fax

Podavač papíru DSPF DSPF / RSPF DSPF
Rychlost duplexního skenování (obr./min.) (ČB / barevně) 84/44  92/40 110 / 110  18 / 18 144 / 144
Rychlost jednostranného skenování (obr./min.) (ČB / barevně) 42/22  46/20 70 / 70  40 / 40 72 / 72
Optické rozpoznávání znaků (OCR)         
Automatické nastavení
Fax

Podávání papíru

Kapacita papíru (listů) (Std) 350 550 1200 350 650
Kapacita papíru (listů) (max) 2000 / 900 2350 3300 2000 / 900 4400
Kapacita RSPF/DSPF (listů) 50 100 / 50 200
Sešívání
Děrování
Skládací zařízení
Mailbox

Konektivita

Bezdrátová LAN
NFC
AirPrint
Microsoft Exchange Server
Gmail
Google Drive*1

Sharepoint Online*1 
OneDrive*1

box*1

Dropbox*1

Software

Job Accounting II

Rozšířené funkce zabezpečení*2

Trusted Platform Module (TPM)
Přepis dat
Ověření SSL certifikátu
Ověřování identity uživatelů (Místní / 
LDAP / AD / Kerberos)
Ověřování tiskové úlohy
Uvolňování tisku bez serveru 
Protokol auditu / Systémový protokol RFC5424

Prevence útoku na firmware a automa-
tická obnova 

Správa důvěryhodných aplikací
Správa zařízení pomocí skupinových 
zásad AD

10” 4,3”7”

500500 / 500 500

Standardní Není k dispoziciVolitelné

*1 Nemusí být doposud pro všechny modely k dispozici. Bližší podrobnosti vám ochotně sdělí zástupce společnosti Sharp.
*2 Některé funkce vyžadují volitelné rozšiřující moduly. Bližší podrobnosti vám ochotně sdělí zástupce Sharp.
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O Společnosti Sharp

Sharp Information Systems Europe (SISE), divize Sharp Electronics Europe, nabízí komplexní portfolio cenami ověnčených řešení 
pro řízení dokumentace a zobrazování, jež organizacím pomáhají měnit způsob, jakým pracují s informacemi. Špičková MFP zařízení 
a systémy pro velkoobjemový tisk představují samotné jádro integrovaných aplikací pro digitální transformaci.

Proprietární technologie společnosti Sharp, nazývaná Open Systems Architecture (OSA), přeměňuje MFP na výkonné informační 
portály, přičemž je dokonale začleňuje do cloudových a obchodních aplikací třetích stran. 

Usnadněním přechodu na nová zařízení, metody a procesy, pomáhají řízené služby Sharp díky rozšířeným digitálním workflow 
a vyššímu podílu spolupráce zlepšovat způsoby, jakými podniky pracují s informacemi.

Sharp nabízí také paletu zobrazovacích řešení, mimo jiné videostěny, digital signage a inovativní interaktivní dotykové obrazovky pro 
poutavé prezentace.

Naší misí je vývoj nových produktů, jež podporují vyjádření individuality, přičemž vytváří zážitky obohacující život, a umožňují vám být 
originální.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, a Windows 
jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Adobe a PostScript 3 jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami Adobe 
Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Google Drive, Gmail, Android a Google Cloud Print jsou obchodními známkami Google LLC. Ochranná známka Google Drive je používána se svolením Google LLC. Box je obchodní 
známkou, služební známkou nebo registrovanou obchodní známkou Box, Inc. QR kód je registrovanou obchodní známkou DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích. AirPrint a Mac jsou obchodními známkami Apple 
Inc., registrovanými v USA a dalších zemích. PCL je registrovanou obchodní známkou Hewlett-Packard Company. DirectOffice je obchodní známkou CSR Imaging US, LP, registrovanou v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy 
společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků.
©Sharp Corporation prosinec 2020. Ref: brožura zařízení řady A4 (úloha 20900).Všechny ochranné známky potvrzeny. E&O.
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