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MX-B350W / MX-B450W 
A4 zwart-wit MFP
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Met uitvoersnelheden van wel 35 ppm (MX-B350W) of 45 ppm 
(MX-B450W) hebben deze A4 zwart-wit MFP’s een krachtig 
afdruksysteem en verbeterde functies.

Veilig verbonden, hoe en waar u maar wilt
Wilt u iets delen vanaf een mobiel apparaat? Dat is nu mogelijk. 
Onze MFP’s hebben standaard ingebouwde draadloze 
connectiviteit. Dit biedt u een geheel nieuwe manier van werken, 
waarmee u sneller en eenvoudiger dingen gedaan krijgt.

Het geeft u de flexibiliteit om zowel op smartphones en tablets 
als vanaf desktopcomputers en laptops te werken, en om uw 
MFP’s op de meest efficiënte locaties te plaatsen. Met Sharpdesk 
Mobile*1 kunnen gescande documenten eenvoudig opgeslagen 
worden op mobiele apparaten of kunt u bestanden die hierop 
staan direct afdrukken.

Technologie gemakkelijk gemaakt
Op elke werkvloer zijn er mensen met verschillende wensen 
en niet iedereen beschikt over dezelfde mate van technische 
kennis. Dingen kunnen nogal ingewikkeld zijn. Maar waarom 
maken we ze niet gemakkelijk? 

Met hun moderne ontwerp en ruimtebesparende modulaire 
configuratie zijn deze MFP’s geschikt voor elke werkomgeving,  
of u nu een desktopapparaat nodig heeft of een configuratie  
van op de vloer geplaatste MFP’s.

Ze beschikken ook over een aantal eenvoudig te gebruiken 
functies:

•  Een 5-regelig lcd-bedieningspaneel: biedt duidelijke en 
beknopte informatie;

•  Scanprogrammatoetsen: slaan veelgebruikte 
scaninstellingen en -bestemmingen op, zodat ze eenvoudig 
met één druk op de knop op te roepen zijn;

•  Een USB-poort aan de voorkant: betekent dat u direct kunt 
afdrukken vanaf of scannen naar een USB-stick.

Mocht u nog meer tijd willen besparen, dan kunt u al uw MFP’s 
en printers in het netwerk centraal aansturen en beheren via de 
Sharp Remote Device Manager (SRDM).
 

Meer prestaties,  
minder inspanning
Stelt u zich eens voor dat u uw productiviteit kunt verhogen 
met het soort apparatuur dat gebruikt wordt in grote kantoren. 
Maar dan zonder de complexiteit en kosten die daarmee 
gepaard gaan. Daarvoor bent u hier aan het juiste adres.
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Werk sneller
Waarom zou u snelheid inruilen voor efficiëntie als u beide kunt krijgen? De MX-B350W en MX-B450W MFP’s hebben een ruime 
papiercapaciteit van 1.150 vel (met extra papierlade). Hun standaardpapierlade en multi-handinvoerlade zijn geschikt voor veel 
verschillende papierformaten, waaronder A6, en voor media tot 220 g/m2. Ze kunnen dus eenvoudig voldoen aan verschillende 
persoonlijke en werkgroepeisen en tegelijkertijd is tussenkomst van de gebruiker nog maar in geringe mate nodig.

En op drukke locaties in uw organisatie, zoals een 
receptie, waar alles snel moet, zijn ze perfect voor snelle 
documentdigitalisering. Ze bieden:

•  Kleuren-scanfunctie via het netwerk: met meerdere 
scanbestemmingen, zoals e-mail, ftp-server, netwerkmap  
en bureaublad;

•  Een ingebouwde duplexmodule: voor het maken van 
dubbelzijdige kopieën en prints;

•  Automatische dubbelzijdige documentinvoer (RSPF) 
voor 50 vel: die documenten kan scannen tot wel 40 opm*2, 
maar ook ID-kaarten en visitekaartjes*3;

• Een kopieerfunctie voor ID-kaarten:  
 met een speciale knop waarmee eenvoudig beide   
 kanten van een kaart op één pagina worden gekopieerd.

Ze beschikken ook over LDAP-ondersteuning voor  
eenvoudig zoeken naar e-mailadressen.

Uw gegevens zijn veiliger
Naarmate u meer gegevens verzamelt, wordt het risico op 
datalekken of cyberaanvallen groter. Daarom beschikken onze 
printers standaard over degelijke beveiligingsfuncties die uw 
documenten en apparaat veilig houden:

•  Geavanceerde netwerkbeveiliging: die gebruikmaakt van 
IPsec- en SSL-protocollen zodat uw informatie beveiligd is;

•  Standaard gebruikersverificatie: voor maximaal 30 
gebruikers voorkomt elk ongeoorloofd gebruik;

•  Gegevensinitialisatie: verwijdert alle nog opgeslagen 
gegevens wanneer het tijd is om de MFP te vervangen.

*1: Beschikbaarheid varieert per land/regio.
*2: Objecten per minuut; bij invoer van enkelzijdig A4-papier (8 1/2” x 11.”).
*3: Enkelzijdig scannen tot wel 25 kaarten.
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Kleuren-scanfunctie via het 
netwerk

Desktopconfiguratie



*1 Invoer aan korte zijde. *2 In een standaard meetomgeving. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *3 Inclusief verstelknoppen en uitstekende delen. *4 Invoer aan korte zijde van A4-papier (8 1/2” x 11 “) 
vanuit 1e papierlade, met gebruik van de glasplaat, MFP in direct beschikbare modus. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *5 Scansnelheid varieert afhankelijk van het type document, de scaninstellingen, 
gebruiksomstandigheden en -omgeving. Gebaseerd op Sharps A4-standaardtabel, met gebruik van documentinvoer, invoer aan de korte zijde, enkelzijdig scannen en standaard fabrieksinstellingen. *6 Resolutie varieert afhankelijk van 
de grootte van het gescande oppervlak. *7 Alleen kleur/grijstinten. *8 Gebaseerd op Sharps standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4 of 8 1/2” x 11”, invoer aan korte zijde) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, 
JBIG-compressie. 

Ontwerp en kenmerken kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie is correct bij het ter perse gaan. PCL is een geregistreerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PostScript 3 is een (geregistreerd) 
handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Windows Server en Windows zijn (geregistreerde) handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Mac is een handelsmerk van 
Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en  logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Corporation 
augustus 2018. Ref.: MX-B450W/MX-B350W. Opdracht: 19208. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Algemeen
Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.) 
MX-B350W
MX-B450W

A4*1

35
45

Bedieningspaneel 5-regelig LCD scherm

Papierformaat (min. – max.) A6 - A4 

Papiercapaciteit (std. – max.)  
Aantal vel
Laden

550 - 1.150
1 - 2 (plus handinvoerlade)

Papiergewicht (g/m2)
Lade 1  
Lade  2  
Multi-handinvoerlade

60 - 105
55 - 220 
55 - 220

Opwarmtijd*2 (seconden) 29

Geheugen (GB)
Kopieermachine/printer (gedeeld) 1

Vereiste netspanning Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ± 10%, 50/60 Hz

Stroomverbruik (kW) (max.) 1,84 (220 tot 240 V)

Afmetingen (mm) (b x d x h)*3 
Basiseenheid  
Volledige configuratie  

492 x 517 x 560
568 x 667 x 1061 (breedte 702 mm met uitgetrokken  
multi-handinvoerlade) 

Gewicht (kg) (ca.) 29

Kopieermachine
Papierformaat originelen (max.) A4

Tijd tot eerste kopie*4 (seconden)
MX-B350W 
MX-B450W

9,0
8,5

Continu kopiëren (max.) 999

Resolutie (dpi)
Scannen
Afdrukken

600 x 600, 600 x 300
600 x 600

Grijswaarden 256

Zoombereik (%) 25 - 400 (25 - 200 met RSPF) in stappen van 1%

Vooringestelde kopieerratio’s 
(Metric) 8 ratio’s (4R/4E)

Specificaties

Kleurennetwerkscanner
Scanmethode Push-scan (via bedieningspaneel)

Pull-scan (met TWAIN-ondersteunende toepassing)

Scansnelheid*5 (opm)
Kleur
Zwart-wit

13
40

Resolutie (dpi) (max.)
Push-scan 
Pull-scan

100, 150, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 tot 9.600 dpi via  
gebruikerinstelling*6

Bestandstypen PDF, TIFF, JPEG*7

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

Scannerhulpprogramma’s Sharpdesk

BASISEENHEID

MX-DS22
MX-CS14
Papierinvoereenheid 
voor 600 vel

Desktop Vloer

MX-CS14

MX-DS22

Opmerking: wanneer u de MFP op de 
vloer plaatst, raadt Sharp u aan deze 
op een MX-DS22 te plaatsen. 

MX-USX1 
Sharpdesk 1-licentiekit

MX-USX5 
Sharpdesk 5-licentiekit

MX-US10
Sharpdesk 10-licentiekit

MX-US50
Sharpdesk 50-licentiekit

MX-USA0
Sharpdesk 100-licentiekit

Configuraties

www.sharp.nl 
www.sharp.be 
www.sharp.lu

Netwerkprinter
Resolutie (dpi) 600 x 600 

Interface USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Ondersteunde 
besturingssystemen

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

Netwerkprotocollen TCP/IP

Afdrukprotocollen LPR, Raw TCP (poort 9100), FTP voor het downloaden van 
afdrukbestanden, IPP, SMB, WSD

PDL Standaard: PCL6-emulatie, PostScript®3TM-emulatie

Beschikbare lettertypes 80 lettertypes voor PCL, 136 lettertypes voor PostScript®3TM

Draadloos LAN
Ondersteuning van standaard IEEE802.11n/g/b

Toegangsmodus Infrastructuurmodus, Software AP-modus     

Beveiliging WEP, WPA/WPA2-gemengd PSK, WPA2 PSK

Fax
Compressiemethode MH/MR/MMR/JBIG

Communicatieprotocol Super G3

Verzendtijd*8 (seconden) Minder dan 3

Modemsnelheid (bps) 33.600 - 2.400 met automatische fallback

Registratiebreedte A4 - A5

Geheugen (GB) 64 (ingebouwd)


