
MX-C304W/MX-C303W
MFP formátu A4

www.sharp.cz



2

Bezpečnost se snoubí s flexibilitou.
Zajištění řádného zabezpečení vašich informací by nemělo 
narušovat vaši schopnost rychle s nimi pracovat a sdílet je. 

S novými barevnými multifunkčními tiskárnami (MFP) formátu 
A4 Sharp MX-C304W/MX-C303W A4 můžete mít obojí. Jsou 
navrženy tak, aby uchovaly vaše cenné obchodní informace 
v bezpečí, a přitom umožňovaly flexibilní workflow – přináší 
mimořádně snadné použití, 
jednoduchou konektivitu a přirozenou 
mobilitu pro optimalizaci efektivity 
pracovních sil. Díky těmto schopnostem 
společně s prokázanou spolehlivostí 
a hodnotou získal Sharp prestižní 
ocenění za řadu multifunkčních tiskáren 
roku od Buyers Lab.

Jejich kompaktní konstrukce a rozsáhlá sada funkcí také 
znamenají, že nabízí pohodlí stolního zařízení a zároveň výkonu 
podnikových MFP formátu A3. To z nich činí ideální volbu pro 
pracovní skupiny v malých a středních podnicích (SMB) případně 
ve větších organizacích, kde v rušném kancelářském prostředí 
hledají snadný způsob zvýšení produktivity.

Udělejte víc – rychleji
S rychlostí tisku 30 str./min. barevně i černobíle získáte okamžitě 
vyšší produktivitu. Tím spíše, že nový Adobe Embedded 
Printer Engine (AEPE) umožňuje až o 80 % vyšší rychlost tisku 
z mobilních zařízení, cloudu a USB. Ještě více času můžete 
ušetřit díky flexibilním zásobníkům papíru, jež lze rozšířit z 
300 až na 2700 listů. Dochází tak k menšímu počtu odstávek a 
minimálním zásahům ze strany uživatelů. 

A rychlejší není jen tisk samotný. S modelem MX-C304W lze 
oboustranně skenovat a digitalizovat dokumenty o rychlosti až 
110 obr./min. Zařízení je také schopno najednou naskenovat 
až 25 vizitek, případně oboustranně až 4 vizitky najednou. Tato 
rychlá digitalizace dokumentů je dokonalým řešením pro rušná 
prostředí, jako jsou recepce, kde je nedostatek času.



33

Proč dělat věci obtížně? MFP Sharp jsou navrženy tak, aby 
vám usnadnily život.

Navrženo pro vyšší produktivitu
Tyto MFP zjednodušují každodenní tisk, kopírování i skenování – 
zpřístupňují vám efektivní úspory a flexibilnější způsoby práce.

Vestavěný velkokapacitní pevný disk (HDD) o velikosti 500 GB 
pojme mnohem větší a složitější dokumenty, přičemž je možno 
k uloženým datům  rychle přístupovat pomocí efektivního 
systému zakládání dokumentů. Pro maximální pohodlí vám 
technologie Sharp Office Direct Print* umožňuje cokoli tisknout 
bez přihlášení k vašemu PC. Zkrátka jen přijdete k vaší MFP, 
vložíte USB disk s obrázky, soubory Adobe PDF nebo Microsoft® 
Office a vše potřebné vytisknete. Případně můžete dokumenty 
rychle naskenovat a uložit přímo na USB disk.

Můžete se dokonce vyhnout i nepohodlnému přepisování 
důležitých informací, jež máte jen v tištěné podobě. Výkonná 
funkce optického rozpoznávání znaků (OCR) umožňuje 
skenování a převod dokumentů na plně prohledávatelné 
soubory PDF nebo  Microsoft® Office (Word, PowerPoint a Excel).

Optimalizovaná softwarová řešení Sharp také pomáhají 
optimalizovat způsob vaší práce. Jsou navržena pro snížení 
nákladů na tisk a kopírování, zjednodušují způsob jejich 
ukládání a sdílení, zajišťují flexibilní přístup k informacím na 
cestách a zefektivňují jejich workflow i každodenní správu.

Snadné dle vašich představ
Může být opravdu frustrující, pokud spěcháte a musíte marnit čas 
zápolením se složitou technologií nebo spletitým nastavením. 
S těmito MFP něčím podobným procházet nemusíte! Jejich 
intuitivní obsluha znamená, že i ty nejsložitější 
procesy jsou řešeny jednoduše – Sharp 
ostatně také výkonné funkce tisku a skenování 
ve spojení se snadno použitelným rozhraním 
obdržel cenu Bu yers Lab Pace Setter v 
kategorii „Snadné použití“. 

Zařízení jsou vybavena 7 palcovým barevným dotykovým LCD 
panelem, který lze pro snadnou čitelnost sklopit. Snadný režim 
také zajišťuje, že veškeré každodenní funkce jako je skenování 
a kopírování jsou zobrazeny pomocí velkých, okamžitě čitelných 
ikon. Případně, pokud často používáte i jiné funkce, jejich ikony 
pro rychlejší přístup jednoduše přetáhnete na vaši osobní 
domovskou obrazovku.

* MX-C303W vyžaduje volitelný modul MX-PU10. Tato funkce je umožněna pomocí technologie DirectOffice™.

Zasuňte vaše USB a začněte tisknout nebo skenovat.

Uživatelé mohou upravovat domovskou obrazovku pro efektivnější práci.

Sharp Corporation
BLI PaceSetter in Ease of Use: Enterprise Devices 

2018–2019
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Uchovávejte vaše  
data v bezpečí.
Ztráta obchodních informací může 
mít zničující dopad na produktivitu 
a ziskovost. Přísná ochrana má tudíž 
zásadní význam. 
MFP Sharp MX-C304W/MX-C303W jsou vybaveny nejvyspělejšími 
prvky zabezpečení a ochrany před neoprávněným přístupem. 
Zajišťují tedy robustní ochranu vašich cenných informací, 
duševního vlastnictví a narušení chodu vašeho podniku.

Jejich komplexní vrstvy zabezpečení poskytují efektivní ochranu 
vaší sítě i dat:

•  Automatické léčení – v zařízení je uložena místní hlavní 
kopie provozních nastavení, jež lze tudíž v případě problému 
snadno obnovit. To zajišťuje, že můžete pokračovat v práci 
a zároveň ochraňuje vaše cenné informace a duševní 
vlastnictví.

•  Okamžité ověření – veškerá příchozí a odchozí datová 
komunikace včetně OSA a e-mailu jsou ověřovány pomocí 
SSL certifikátu na ochranu před neoprávněným či škodlivým 
přístupem k vašim informacím.

•  Kontrolovaný přístup – pokusy o přístup k MFP jsou aktivně 
monitorovány a oprávnění je uděleno výhradně tehdy, 
pokud je daná aplikace a provozní firmware na schváleném 
seznamu důvěryhodných aplikací. Jakékoli nerozpoznané 
systémy jsou okamžitě zablokovány, zaprotokolovány 
a ohlášeny.

•  Certifikované zabezpečení – zabudované součásti pro 
zabezpečení* splňují nejnovější normy vládních a armádních 
orgánů. Díky splnění požadavků profilu Protection Profile 
for Hardcopy Devices (HCD-PP v1.0) mohou tyto MFP 
zpracovávat i ta nejcitlivější data.

Díky tomu si můžete být zcela jisti, že váš podnik a jeho data jsou 
proaktivně chráněny nejvyšším stupněm zabezpečení.

4

* Je vyžadován modul zabezpečení.
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Pracujte bez omezení.
Pro zvýšení produktivity a ziskovosti je nyní nezbytně nutná 
schopnost pracovat kdykoli a kdekoli.

Nové MFP Sharp poskytují bezproblémovou konektivitu, 
jež umožňuje rychlé a bezpečné sdílení informací za využití 
mobilních a cloudových technologií. Můžete toho tedy 
dosáhnout na cestách mnohem více a rychle využívat nových 
příležitostí pro rozvoj vašeho podnikání.

Pohodlná mobilita 
Vestavěná bezdrátová konektivita umožňuje jakémukoli laptopu, 
tabletu nebo chytrému telefonu se schopností připojení WiFi, 
připojit se přímo k MFP bez využití bezdrátové LAN. Pomocí 
čtečky NFC karet a QR kódu® můžete vaše mobilní zařízení 
během několika vteřin a bez složitého nastavování připojit 
přímo k MFP, takže můžete skoro okamžitě začít tisknout nebo 
skenovat. Tisknout můžete také ze kterékoli aplikace podporující 
Google Cloud Print™ nebo Android™ printing framework, 
případně můžete ze zařízení se systémy iOS a OSX bez jakéhokoli 
nastavování rychle tisknout webové stránky, fotografie, e-maily 
a mnoho dalšího obsahu pomocí technologie Airprint™.

Pro ještě vyšší flexibilitu jejich duální síťová konektivita znamená, 
že můžete stejnou MFP sdílet napříč dvěma odlišnými sítěmi, 
z nichž jedna může být bezdrátová, a to dokonce i když mají 
odlišná nastavení zabezpečení nebo uživatelská omezení.

Snadnější a bezpečnější přístup k datům
Přístup k informacím a tisk informací uložených ve veřejných 
cloudových službách je mnohem snadnější s funkcí Single Sign 
On (SSO)*1. Není potřeba pamatovat si jednotlivá uživatelská 
jména a hesla. Stačí se jednou přihlásit a můžete bezpečně 
tisknout a ukládat informace pomocí Google Drive™, OneDrive® 
for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox a Cloud Portal 
Office. K dispozici je také Gmail konektor pro skenování do 
e-mailu a Exchange Online (MS 365 email).

Omezili jsme také riziko, že ponecháte důležité nebo citlivé 
dokumenty bez dozoru. S funkcí uvolnění tisku úlohu můžete 
odeslat do tiskové fronty a následně, kdykoli jste připraveni, 
zkrátka přijdete k nejpříhodnější tiskárně, přihlásíte se a vaše 
informace si vytisknete.

Jednodušší správa
Stejně jako je tomu v případě větších MFP formátu A3, je 
díky platformě Sharp OSA® (Open System Architecture) tisk 
nebo příjem informací přímo z vašich podnikových systémů 
a cloudových aplikací mnohem jednodušší*2.

A nový portál centra aplikací*3 zvyšuje adaptabilitu MFP tím, 
že zajišťuje softwarové aktualizace a aplikace pro připojení ke 
cloudu, jež umožňují pružnou aktualizaci.

*1 Vyžaduje volitelný modul MX-AMX2. 
*2 Volitelné pro MX-C303W.
*3 K dispozici k pozdějšímu datu.

Ikonu QR kódu lze snadno uložit na domovskou obrazovku.

Přímé připojení k veřejným cloudovým službám a Cloud Portal Office.
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Konfigurace

Přídavná zařízení

Poznámka: Při samostatně stojící variantě MFP, doporučuje Sharp umístění na stojan MX-DS22 N nebo MX-DS23 N. Připojení dvou podávacích jednotek MX-CS14 N vyžaduje buď moduly 
MX-DS22 N a MX-XB19, nebo modul MX-DS23 N. Připojení tří jednotek MX-CS14 N vyžaduje modul MX-DS23 N. Připojení čtyř jednotek MX-CS14 N vyžaduje moduly MX-DS23 N a MX-XB19.

MX-XB19 
Sada na ochranu 
proti převrácení

MX-CS14 N 
Zásobník papíru 
s kapacitou 600 listů

MX-DS23 N 
Nízký stojan

MX-DS22 N 
Vysoký stojan

nebo

MX-C304W MX-C303W

Základní jednotka
Umístění na stole

Samostatně stojící

Bez nutnosti 
rozšiřujících 
zásobníků

MX-PF10 
Modul čárových kódů

MX-FWX1
Rozšiřující modul Internet fax 

MX-USX1/X5 
Sada 1/5 licencí Sharpdesk

MX-US10/50/A0
Sada 10/50/100 licencí Sharpdesk

MX-AMX1 
Modul integrace aplikace

MX-FR61U*
Modul zabezpečení dat 

Volitelné pro MX-C303W

MX-PU10 
Rozšiřující modul pro přímý tisk

MX-EB19
Sada pro zvýšenou komprimaci 
souborů 
MX-EB20
Rozšiřující modul OCR

MX-AMX2 
Komunikační modul  aplikace

MX-AMX3 
Externí účetní modul

730 mm

1,210 mm (MX-C304W)
1,161 mm (MX-C303W)

647 mm*

* 734 mm when multi bypass tray is extended.

MX-C304W shown with optional equipment.

* K dispozici k pozdějšímu datu.
* 734 mm s vysunutým pomocným zásobníkem.
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Obecné
Rychlost tisku (str./min.) (Max)  A4*1

MX-C304W/MX-C303W 30
Displej ovládacího panelu  barevný LCD displej o úhlopříčce 7,0 palce
Velikost papíru  (Min – Max) A6 - A4
Hmotnost papíru (g/m2)
Zásobník 1 60 - 105   
Zásobníky 2 – 5 55 - 220
Pomocný zásobník 55 - 220
Kapacita papíru (Std – Max)
Listů  300 - 2 700
Zásobníky 1 - 5 (plus pomocný zásobník)
Doba zahřívání*2, *3 (sekund)  47
Paměť (GB)
Kopírka/tiskárna (sdílená)  5
HDD*4  500
Napájení  Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz
Příkon (kW) (Max)  1.84 (220 až 240V)
Rozměry (mm) (Š x H x V)*5   
MX-C304W 491 x 568*6 x 565 
MX-C303W 491 x 568*6 x 516
Hmotnost (kg) (přibl.)  
MX-C304W  38
MX-C303W  35

Kopírka
Velikost zdrojového papíru (Max)  A4
Doba do výtisku první kopie*7 (sekund) Barevně ČB
MX-C304W  6,7  5,5 
MX-C303W  7,4  6,3 
Počet kopií souvislého kopírování (Max)  9,999
Rozlišení tisku (dpi)
Skenování 600 x 600, 600 x 400
Počet stupňů gradace  256
Rozsah přiblížení (%)   25 – 400, (25 – 200 pomocí RSPF/DSPF) v 1% přírůstcích
Přednastavené poměry kopírování  
(metrické)  10 poměrů (5R/5E)

Síťová tiskárna
Rozlišení (dpi) 600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600
Rozhraní    USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporované OS 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
Síťové protokoly  TCP/IP
Tiskové protokoly   LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP 

pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL (Std)  PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3TM

Dostupné fonty   80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe PostScript 3TM

Síťový scanner
Metoda skenování  Push scan (pomocí ovládacího panelu)
  Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)
Rychlost skenování*8 (ipm)  Jednostranné  Oboustranné
MX-C304W   70 110
MX-C303W  40 18
Rozlišení (dpi) (Max)
Push scan   100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan    75, 100, 150, 200, 300, 400, 600  

50 až 9,600 dpi dle uživatelského nastavení
Formáty souborů  TIFF, PDF, PDF/A-1a*9, PDF/A-1b, šifrované PDF, 
kompaktní   PDF*10 *11, JPEG*10, XPS, prohledávatelné PDF*9, OOXML*9 

(docx, xlxs, pptx), text (TXT)*9, rich text (RTF)*9

Místa určení skenu   Skenování do e-mailu, na plochu*12, FTP server, síťová 
složka (SMB), USB paměť

Nástroje pro skenování  Sharpdesk

Zakládání dokumentů
Kapacita zařazování dokumentů*13  Stran  Souborů
Hlavní adresář a volitelný adresář  20000  3000
Složka rychlého přístupu k souborům  10000  1000
Uložené úlohy*14 Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky  Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, 

uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné uložení  Ochrana heslem (pro hlavní a uživatelské složky)

Fax
Metoda komprese  MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol  Super G3
Doba přenosu*15 (sekund)  2
Rychlost modemu (bps)  33600 – 2400 s automatickým fallbackem
Velikost dokumentu  A4 – A5
Paměť (GB) 1 (vestavěná)

Bezdrátová LAN 
Protokoly   IEEE802.11n/g/b
Režimy přístupu  Infrastructure , Software AP
Zabezpečení  WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*16,
 WPA2 PSK, WPA2 EAP*16

*1 Podávání na délku. *2 e standardním měřicím prostředí. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí.*3 Při zapnutí MFP pomocí tlačítka spouštění. 58 sekund při spuštění pomocí hlavního síťového spínače.  
*4 Kapacita pevného disku závisí na pořizování zdrojů. *5 Včetně seřizovacích prvků a vystupujících částí *6 588 mm (23 5/32”) když je ovládací panel sklopen do nejvodorovnějšího úhlu. *7 Podávání listů formátu A4 z 1. zásobníku na 
délku, pomocí skla na dokumenty, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *8 Rychlost skenování závisí na typu dokumentu a nastavení skenování. Na základě standardní 
tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů, podávání na délku a výchozím továrním nastavení (jednostranné skenování pro model MX-C303W). *9 MX-C303W vyžaduje volitelný modul MX-EB20. *10 Pouze barevně/
ve stupních šedi. *11 MX-C303W vyžaduje volitelný modul MX-EB19. *12 Vyžaduje volitelnou sadu licencí Sharpdesk. *13 Úložná kapacita se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. *14 Některé funkce vyžadují 
volitelné součásti. *15 Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4 nebo 8 1/2” x 11” podávání na délku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 bps, komprese JBIG. *16 Není aplikovatelné pro režim Software AP.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Microsoft, Windows Server, a Windows jsou buď registrovanými obchodními známkami nebo 
ochrannými 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. 
QR kód je registrovanou obchodní známkou DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích. Mac je obchodní známkou Apple Inc., registrovanou v USA a jiných zemích.  PCL je registrovanou obchodní známkou 
Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice je produktem Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejích dceřiných společností. Qualcomm je obchodní známkou Qualcomm Incorporated, registrovanou v USA a dalších zemích. 
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, leden 2019. Ref: MX-C304W/MX-C303W Úloha: 19578. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&O.
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