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Klaar voor de toekomst
Afdruk. Digitaal. Op de moderne werkvloer 
kan de productiviteit gestimuleerd worden 
door naadloos schakelen tussen papier en 
digitaal eenvoudig te maken. Als er dus een MFP 
gekozen moet worden, investeer dan in een MFP 
waarbij alle essentiële functies aanwezig zijn, en 
met voldoende flexibiliteit voor aanpassing aan 
een steeds uitgebreidere online wereld. 

De essentiële functionaliteit is 
standaard
Welke MFP u ook kiest, u kunt vertrouwen 
op eenvoudige, gestroomlijnde 
functionaliteit plus een hoge kwaliteit.  
Maak veelzijdige documenten met de
mogelijkheid om af te drukken op papier- 
formaten lopend van A5 tot A3W, met een 
papiergewicht tot 300 g/m2.  
Het ‘Auto Process Control’-systeem en 
het ‘Developer Refresh’-systeem zorgen 
ervoor dat alle afbeeldingen altijd helder 
en duidelijk zijn. 

Scannen is nog eenvoudiger gemaakt 
met een documenteninvoer voor 100 
pagina’s voor dubbelzijdig scannen in 
één werkgang die diverse documenten 
gelijktijdig kan verwerken. En meerdere 
ingescande documenten kunnen worden 
geconverteerd naar afzonderlijke 
bestanden met behulp van Multicrop.

Voor de afwerking van uw documenten 
kunt u kiezen uit een verscheidenheid aan 
professionele opties, waaronder nieten 
in de rug, handmatig nieten en hechten 
zonder nieten.  

U zoekt wellicht naar een onder- 
steunende machine om aan uw 
netwerk van MFP’s toe te voegen. 
Of u heeft een kleiner bedrijf dat 
behoefte heeft aan een betrouwbare 
MFP die op de toekomst gericht is en 
uw dagelijkse taken ondersteunt. 

Hoe groot of klein uw werkomgeving 
ook is, de mogelijkheid om het beheer, 
de toegang en het delen van informatie 
aan te kunnen passen is altijd van 
groot belang voor het slagen van uw 
onderneming. Van het verzorgen van 
uw dagelijkse afdruk- en kopieertaken 
tot de mogelijkheid om flexibele 
opties en verbeterde connectiviteit 
toe te voegen: met onze A3-digitale 
MFP’s heeft u een betrouwbare 
machine voor nu en morgen. 

Vijf flexibele opties
Met onze brede selectie nieuwe 
generatie zwart-wit-MFP’s heeft 
u de keuze uit de meest gezochte 
snelheden op de markt.

Bij grote vraag: de MX-M6050 en 
MX-M5050 bieden de indrukwekkende 
afdruk- en kopieersnelheid 
van respectievelijk 60 en 50 
pagina’s per minuut (ppm).  

Middelgrote snelheid:  
de MX-M4050 met 40 ppm en 
de MX-M3550 met 35 ppm.

Perfect voor kleinere werkgroepen: 
de MX-M3050 met 30 ppm.
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Kies de extra’s
Iedere werkplek is anders. Dus in plaats van een one-size-fits-
all-aanpak kunt u deze MFP’s zo aanpassen dat zij aan uw  
eisen voldoen.

Voeg extra functionaliteit toe met diverse opties:
• Faxmodule*1

• Adobe® Postscript® 3TM*2

•  Single Sign-On om verbinding te maken met populaire 
opslagdiensten in de cloud*3

•  OCR voor het converteren van ingescande documenten 
naar bestanden die bewerkt kunnen worden en 
doorzoekbaar zijn*4

•  Direct Microsoft Office bestanden afdrukken vanaf  
USB-sticks*5

•  Sharpdesk Mobile om mobiele apparaten te kunnen 
koppelen via draadloos LAN*6

•  Sharp OSA (Open Systems Architecture) voor de integratie 
met applicaties in het netwerk en in de cloud*7

• Opdrachtscheiding*8

Betrouwbare MFP’s, gevormd rondom u.

*1 Vereist MX-FX15. *2 Vereist MX-PK13. *3 Vereist MX-AMX2. *4 Vereist MX-EB20. *5 Vereist MX-PU10.
*6 Vereist MX-EB18. Beschikbaarheid afhankelijk van land/regio. *7 Vereist MX-AMX2 en/of MX-AMX3. *8 Vereist MX-TR20.
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Stimuleren van  
productiviteit op de werkplek

Niemand wil de beschikbare uren van een werkdag verspillen 
aan het leren begrijpen van een ingewikkelde printer.  
Dankzij het intuïtieve ontwerp kunnen uw medewerkers met 
onze MFP’s slimmer werken en meer bereiken.

Op elke werkplek werken mensen met verschillende 
niveaus van technisch inzicht. Bij Sharp begrijpen we dat 
geavanceerde technologie alleen echt nuttig is als die ook 
toegankelijk is. Door slimmere functionaliteit te koppelen aan 
gebruikersvriendelijke bediening kan iedereen met deze MFP’s 
tijd besparen.

Intuïtieve bediening
Om uw medewerkers te helpen snel hun documenttaken te 
kunnen afwerken, kunnen alle functies gemakkelijk gevonden 
worden op een kantelbaar kleurenaanraakscherm van 10,1 
inch. 

U kunt het beginscherm aanpassen door iconen van de 
functies die u het meest gebruikt, in het scherm te slepen en 
te plaatsen. Voor eenvoudige taken is er ook een ‘Easy Mode’, 
en in geval van vragen raadpleegt u de Quick Help-gids, die in 
iedere functie is opgenomen. 

Bovendien hoeft u niet heen en weer te lopen tussen uw bureau 
en de machine om de voortgang van uw opdracht in de gaten 
te houden, want de groene en rode statusledlampjes zijn vanaf 
een afstand zichtbaar.

Werk op uw eigen manier. Sleep en plaats iconen om uw 
eigen aangepaste beginscherm samen te stellen.
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Meer doen, en sneller
Van de geavanceerde afdrukvoorbeeldfunctie om gescande 
documenten te kunnen controleren en bewerken, tot de 
Multicrop-functie om meerdere scans te kunnen converteren 
naar afzonderlijke bestanden: deze MFP’s bieden een scala aan 
tijdbesparende functies. 

Afhankelijk van uw behoeften is er ook een ruime keuze aan 
waardevolle opties waarmee u uw kantoorproductiviteit nog 
verder kunt stimuleren. Als u bijvoorbeeld formulieren of 
documenten moet digitaliseren, kunt u OCR toevoegen om 
bewerkbare Microsoft® Office-bestanden en doorzoekbare 
PDF’s te maken. 

U heeft ook de optie om URL’s te genereren zodat u grote 
hoeveelheden ingescande data via e-mail kunt delen.*1

Energiebesparend ontwerp
Het besparen van energie is niet alleen een doel voor 
ondernemers die operationele kosten willen besparen, het is 
ook steeds belangrijker voor de medewerkers. 

Deze MFP’s maken het eenvoudig om de energie-efficiëntie 
van uw werkplek te verbeteren, door het gebruiksschema zo 
in te stellen dat de machine automatisch in- en uitschakelt op 
ingestelde tijden. 

Als de MFP moet worden opgestart, zorgt het snel 
opwarmende systeem ervoor dat de opwarmtijd beperkt 
blijft. Vervolgens wijst, voorafgaand aan een opdracht, de 
Eco Recommendation-functie*2 de gebruiker op de meest 
milieuvriendelijke optie. Uiteindelijk zorgt de Mycrostoner-
Crystal met een laag smeltpunt ervoor dat het energieverbruik 
voor afdrukken en kopiëren laag blijft.

*1 For printing Document Filing data and direct printing (FTP/SMB/USB).

Converteren van gescande documenten  
naar bewerkbare bestanden.

*1 Vereist optionele MX-HD16. 
*2  Voor het afdrukken van Document Filing-data en voor direct afdrukken  

vanaf (FTP/SMB/USB).

Een intuïtief ontwerp met slimme  
functionaliteit en gebruikersvriendelijke functies.
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Veilig verbinden en delen
Van mobiel werken tot nieuwe manieren om toegang te 
krijgen tot data en het delen ervan: ondernemingen werken 
vandaag de dag altijd en overal. Met onze MFP's heeft u de 
mogelijkheid verbeterde connectiviteit toe te voegen, zodat 
ze gelijke tred met u houden.

Met zo veel verschillende apparaten tot onze beschikking zijn we niet langer gekluisterd aan onze bureaus en desktopcomputers. 
Ter ondersteuning van uw mobiele personeel staan onze MFP's klaar om onderdeel van een flexibel mobiel netwerk te worden en u 
te helpen de mogelijkheden op dat gebied te gebruiken en de uitdagingen van een steeds meer onderling verbonden wereld aan te gaan.

Verbind op uw manier
Of uw medewerkers nu gebruikmaken van desktopcomputers, 
laptops, telefoons of tablets om hun werk te doen, ze kunnen 
snel en eenvoudig verbinding maken met onze nieuwe 
generatie MFP's.  

Wilt u iets delen vanaf een mobiel apparaat? U voegt de 
draadloze LAN*1-optie toe en u gebruikt Sharpdesk Mobile om 
vanaf uw mobiele apparaat af te drukken, of u gebruikt één van 
de apps die Google Cloud PrintTM ondersteunt. De Sharp Print 
Service Plugin maakt het mogelijk om af te drukken vanuit de 
applicaties die het AndroidTM Printing-framework ondersteunt. 
U kunt tevens verbinding maken via NFC*2 of door de QR-code 
te scannen op het display van de MFP.

Als u wilt, kunt u ook direct van een USB-stick Microsoft®  
Office-bestanden*3 afdrukken.  

Integratie van cloud en e-mail 
U kunt documenten direct afdrukken, scannen en delen vanaf 
de MFP met directe toegang tot de cloud*4. U logt in met een 
paar kliks bij deel- en opslagdiensten voor bestanden zoals 
Google Drive®, OneDrive®, Sharepoint®, Microsoft Online, Box 
en Sharp Cloud Portal Office. U kunt op veel van deze diensten 
inloggen op basis van Single Sign-On, zodat u niet steeds 
opnieuw login-gegevens hoeft in te geven. 
 
En als u ingescande documenten direct met uw collega's wilt 
delen, kunt u uw contacten direct vanaf de MFP vanuit uw 
GmailTM of Microsoft Exchange-account e-mailen. 

*1 Vereist MX-EB18. *2 Vereist in de handel verkrijgbare NFC-kaartlezer. *3 Optionele MX-PU10 vereist om direct Microsoft® Office-bestanden af te drukken.  
*4 Vereist  MX-AMX2. *5 Vereist MX-HD16. *6 Indien ingezet kunnen sommige functies niet meer beschikbaar zijn. *7 HCD PP ver1.0 – non-Common Criteria.

Steek uw USB-geheugenstick in de MFP  
en druk uw bestanden direct af.
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Veilig en vertrouwd
De andere kant van de grotere 
beschikbaarheid van digitale informatie 
is de toegenomen kwetsbaarheid voor 
cyberaanvallen. Maar dat hoeft niet 
het geval te zijn. Bij Sharp helpen we 
u ervoor te zorgen dat alleen de juiste 
mensen toegang hebben tot uw vitale 
bedrijfsinformatie, met behulp van 
robuuste beveiligingsfuncties die uw 
data beschermen. 

Beheer de toegang tot de MFP met 
wachtwoorden, gebruikersverificatie  
en extra beveiligingslogins voor  
IT-managers en personeel. 

Bescherm e-mailcommunicatie met  
S/MIME.

Laat gevoelige documenten nooit 
onbewaakt liggen met behulp van de 
afdrukvrijgavefunctie. Daarmee kunt 
u afdrukken vanaf iedere MFP in het 
netwerk – waar en wanneer het u het 
best uitkomt.*5 

Versleutel en verwijder data van 
de harde schijf van de MFP, zowel 
automatisch als op aanvraag.*5

Voor maximale bescherming zoals 
vereist voor overheids-, militaire en 
juridische organisaties kan uw  
IT-manager permanent het hoogste  
niveau van beveiliging inzetten.*6 
Hiermee wordt voldaan aan de  
Hard Copy Device Protection  
Profile-standaard*5 (HCDPP*7). 
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Eenvoudig stroomlijnen  
van uw bedrijfsvoering
Sneller en gemakkelijker afdrukken, kopiëren en 
scannen is slechts het begin. Met een Sharp-MFP op de 
werkplek heeft u tevens toegang tot onze bekroonde 
documentmanagement- en samenwerkingssoftware.  
Dit helpt u om alle neuzen in dezelfde richting te  
houden, waar uw medewerkers ook zijn. 

Meerdere cloudplatforms. Verschillende apparaten. Met meer 
manieren dan ooit om toegang te krijgen tot informatie en 
die te delen, is het geen verrassing dat veel bedrijven nogal 
gefragmenteerde documentbeheeromgevingen hebben. 

En behalve dat onze MFP's ontworpen zijn om naadloos te 
passen in uw systemen, kunnen zij ook helpen om alles onder 
één dak samen te brengen. Als iedereen de middelen heeft 
om zijn of haar werk effectief uit te voeren, kunt u uw zakelijke 
kansen het best benutten.

Beheer, deel en werk samen: Cloud Portal Office
Geen belangrijke documenten meer op de verkeerde plaats, 
of tijd verspillen aan het zoeken door meerdere databases en 
opslagsystemen. Met Cloud Portal Office kunt u al uw vitale 
informatie opslaan in een volledig geïndexeerde repository, 
waar uw personeel toegang toe heeft, waar en wanneer dat 
nodig is. 

Gebruik de MFP voor het scannen, indexeren en opslaan van 
documenten direct in Cloud Portal Office. Geef uw collega's 
direct vanuit de MFP een melding, zodat zij meteen toegang 
hebben tot de informatie – vanaf ieder apparaat met toegang 
tot internet, inclusief de interactieve BIG PAD-schermen van 
Sharp.

Door personeel tijdens vergaderingen en presentaties te 
ondersteunen en door te regelen dat uw personeel zowel thuis 
als op kantoor eenvoudig met de meest actuele gegevens kan 
werken, helpt Cloud Portal Office uw hele bedrijf een nieuw 
efficiencyniveau bereiken.
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Verlaag operationele kosten: Geoptimaliseerde software-
oplossingen
Stroomlijn ieder onderdeel van het documentbeheer, inclusief de  
dagelijkse afdruk- en kopieeropdrachten, door een of meer van onze 
geoptimaliseerde software-oplossingen te kiezen.

Geoptimaliseerd afdrukken: Bewaak en beheer het gebruik van de 
afdruk- en kopieerfunctie. Zorg ervoor dat de MFP alleen gebruikt 
wordt door bevoegd personeel, traceer en claim kosten en ga 
verspilling tegen.

Geoptimaliseerd scannen: Bespaar tijd en voorkom kostbare 
fouten door het opslaan en delen van documenten gemakkelijker en 
automatischer te maken, ongeacht hun opmaak. 

Geoptimaliseerd mobiel: Creëer een flexibeler team door het 
eenvoudiger en veiliger voor uw medewerkers te maken om tablets, 
telefoons en laptops te verbinden met de printomgeving, zodat ze 
altijd kunnen printen van of scannen naar hun mobiele apparatuur.

Geoptimaliseerde workflow: Verbeter de bedrijfsproductiviteit en 
bereik winstgevende groei door terugkomende taken te stroomlijnen 
en te vereenvoudigen. 

Geoptimaliseerd beheer: Vereenvoudig het beheer van uw MFP's en 
verlaag de cost of ownership.
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Basiseenheid

1. MX-DE25N Onderkast met papierlade voor 550 vel
550 vel*1, A3W tot A5R (60-300 g/m2)

2. MX-DE26N Onderkast met twee papierladen voor 550 vel
550 vel*1 per stuk voor onderste en bovenste lade, A3W tot A5R (60-300 g/m2)

3. MX-DE27N Onderkast met drie papierladen voor 550 vel
550 vel*1 per lade, A3W tot A5R (60-300 g/m2)

4. MX-DE28N Onderkast met papierladen voor 550 en 2.100 vel
Bovenste lade: A3W tot A5R, 550 vel*1 (80 g/m2)

Lade onder (links): A4, 1.200 vel*1 (60-105 g/m2)

Lade onder (rechts): A4-B5, 900 vel*1 (60-105 g/m2)

5. MX-DE29N Papierlade voor 550 vel
550 vel*1, A3W tot A5R (60-300 g/m2)

6. MX-LC17N Lade met grote capaciteit (A4)
3.000 vel*1, A4-B5 (60-220 g/m2) 

7. MX-UT10 Extra werkblad

Afwerking

8. MX-TR19N Uitvoerlade-eenheid

9. MX-FN27N Interne afwerkingseenheid 
A3-B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 500 vel*1

Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*1

Nietpositie: drie plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)

Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m2), 40 vel (80 g/m2)

Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m2), 4 vel (65-81,4 g/m2), 

3 vel (81,5-105 g/m2)

Positie zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3-B5

Optionele perforatiemodule voor MX-FN27N:
MX-PN14C – Perforatiemodule voor twee of vier gaten

Configuraties

Opties

*1 aantal vellen op basis van 80 g/m2.   
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9. MX-FN27N 
Afwerkingseenheid

13. MX-FN29

Afwerkings- 
eenheid met 
vouw- en 
rugnietfunctie

14. MX-FN28 
Afwerkings- 
eenheid

15. MX-FN31 
Afwerkings- 
eenheid met  
vouw- en 
rugnietfunctie

16. MX-FN30 
Afwerkings- 
eenheid

10. MX-RB25N 
Papierdoorvoereenheid

11. MX-TR20 
Opdracht- 
scheidingslade

12. MX-TU16 
Uitvoer- 
ladekast

8. MX-TR19N  
Uitvoerlade-eenheid

7. MX-UT10 
Extra werkblad

2. MX-DE26N 
Onderkast met  
twee papierladen 
voor 550 vel

1. MX-DE25N 
Onderkast met 
papierlade voor 
550 vel

3. MX-DE27N 
Onderkast met  
drie papierladen 
voor 550 vel

5. MX-DE29N  
Papierlade  
voor 550 vel 

4. MX-DE28N  
Onderkast met 
papierladen voor  
550 en 2.100 vel

6. MX-LC17N 
Lade met grote 
capaciteit (A4)

Basiseenheid



Opties
10. MX-RB25N Papierdoorvoereenheid
Vereist bij gebruik van MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 en MX-FN31

11. MX-TR20 Opdrachtscheidingslade
Vereist MX-TU16 Interne uitvoerlade

12. MX-TU16 Interne uitvoerlade

13. MX-FN29 1k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie
A3W tot A5R (offset/nieten), A3W tot A5R (non-offset)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel*1

Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*1

Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts nieten

Lade voor vouwen en nieten (onder): 7 sets (11-15 vel), 10 sets (6-10 vel), 

20 sets (1-5 vel). Max. 15 vel per set

14. MX-FN28 1k Afwerkingseenheid
A3W tot A5R (offset/nieten), A3W tot A5R (non-offset)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel*1

Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*1

Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts nieten

Optionele perforatiemodule voor MX-FN29 en MX-FN28:
MX-PN15C – Perforatiemodule voor twee of vier gaten

15. MX-FN31 3k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie
A3-B5 (offset/nieten), A3W tot A5R (non-offset)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel*1

Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen*1

Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts nieten

Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m2), 40 vel (80 g/m2)

Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m2), 4 vel (65-81,4 g/m2), 

3 vel (81,5-105 g/m2)

Positie zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3-B5

Lade voor vouwen en nieten (onder): 10 sets (11-15 vel), 15 sets (6-10 vel), 

25 sets (1-5 vel). Max. 20 vel per set

16. MX-FN30 3k Afwerkingseenheid
A3-B5 (offset/nieten), A3W tot A5R (non-offset)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel*1

Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen*1

Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts nieten

Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m2), 40 vel (80 g/m2)

Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m2), 4 vel (65-81,4 g/m2), 

3 vel (81,5-105 g/m2)

Positie zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3-B5

Optionele perforatiemodule voor MX-FN31 en MX-FN30:
MX-PN16C – Perforatiemodule voor twee of vier gaten

Afdrukken

MX-PK13 PS3 Uitbreidingsmodule
Maakt PostScript-afdrukken mogelijk

MX-PU10 Uitbreidingsmodule voor direct afdrukken
MX-PF10 Barcode-lettertypepakkett
Maakt afdrukken van barcodes mogelijk

MX-HD16
HDD Uitbreidingsmodule

Faxen

MX-FX15 Faxmodule
MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingsmodule

Connectiviteit

MX-EB18 Draadloze LAN-adaptor
Maakt verbinding met draadloze netwerken mogelijk

Scannen

MX-EB19 Verbeterde compressiemodule
Voor een hoge compressiegraad van PDF's

MX-EB20
OCR Uitbreidingsmodule

AR-SU1 Stempeleenheid
Markeert reeds gescande documenten voor controle

Sharpdesk-licenties

MX-USX1/X5  
1 of 5 licenties

MX-US10/50/A0   
10, 50 of 100 licenties

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule 
MX-AMX2 Applicatie-communicatiemodule
MX-AMX3 Externe accountmodule

Beveiliging

MX-FR56U*2 Data Security Kit
Commerciële versie

*1 Aantal vellen op basis van 80 g/m2.   
*2 Beschikbaar op een latere datum. Vereist optionele MX-HD16.

Afgebeeld met opties.

650 mm

1,178 mm

1,495 mm*

608 mm

* 1.649 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid en de uitvoerlade worden verlengd. 
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Specificaties
Algemeen
Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)  A4*1  A3  A3W
MX-M6050  60  28 26
MX-M5050  50  24  23
MX-M4050 40  19  18
MX-M3550 35  17  16
MX-M3050  30  15  14

Bedieningspaneel  10,1-inch-kleuren-LCD-touchscreen

Papierformaat (min. – max.) A3W tot A5*2

Papiergewicht (g/m2)
Lade  60 - 300
Multihandinvoer  55 - 300

Papiercapaciteit (std. – max.)
Vel  650 - 6.300
Laden  1 - 4 (plus multi-handinvoerlade)

Opwarmtijd*3 (seconden)  
MX-M6050  18
MX-M5050 16
MX-M4050/MX-M3550/MX-M3050 14

Geheugen (GB)
Copier/Printer (gedeeld)  5
HDD*4 *5 500

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

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

Afmetingen (mm) (b x d x h)*6  608 x 650 x 834

Gewicht (kg)  64

Copier
Papierformaat originelen (max.)  A3

Tijd tot eerste afdruk*7 (seconden)  
MX-M6050 3,5
MX-M5050 3,7
MX-M4050/MX-M3550/MX-M3050 4,5

Continu kopiëren (max.)  9.999

Afdrukresolutie (dpi)
Scannen 600 x 600, 600 x 400
Afdrukken 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600  
 (afhankelijk van kopieermodus)

Grijswaarden  256

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

Vooringestelde  
kopieerratio's (metrisch)  10 ratio's (5R/5E)

Draadloos LAN (optionele MX-EB18 vereist)
Ondersteuning van standaard IEEE802.11n/g/b

Toegangsmodus  Infrastructuurmodus, Software AP-modus

Beveiliging   WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*8, 
WPA2 PSK, WPA2 EAP*8

Netwerkscanner
Scanmethode  Push-scan (via bedieningspaneel)
  Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)

Scansnelheid*9 (ipm) (max.)  80

Resolutie (dpi) (max.)
Push-scan   100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan    75, 100, 150, 200, 300, 400, 600  

50 to 9.600 dpi via gebruikersinstelling

Bestandstypen   TIFF, PDF, PDF/A*10, versleuteld PDF*11 *12, JPEG*12, XPS, 
searchable PDF*10, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx)*10, 
text (TXT)*10, rich text (RTF)*10 

Bestemmingen   Scannen naar e-mail, bureaublad, ftp-server, netwerkmap 
(SMB), USB-geheugen, HDD*5

Scannerhulpprogramma's  Sharpdesk

Documentarchivering (optioneel MX-HD16 vereist)
Documentopslagcapaciteit*13  pagina's bestanden
Hoofd- en aangepaste mappen  20.000  3.000
Snelle map   10.000  1.000

Opgeslagen opdrachten*14 Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending

Opslagmappen  Snelle bestandsmap, hoofdmap, aangepaste map  
  (max. 1.000)
Netwerkprinter
Resolutie (dpi)  600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600

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

Ondersteunde Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 
besturingssystemen Windows® 7, 8.1, 10  
  Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13*15

Netwerkprotocollen  TCP/IP

Afdrukprotocollen   LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail),  
HTTP, FTP voor het downloaden van af te drukken 
bestanden, IPP, SMB, WSD

PDL   Standaard: PCL 6-emulatie 
  Optie: Adobe® PostScript®3TM

Beschikbare lettertypes   80 lettertypes voor PCL, 139 lettertypes voor  
Adobe PostScript 3

Fax (optionele MX-FX15 vereist)
Compressiemethode  MH/MR/MMR/JBIG

Communicatieprotocol  Super G3/G3

Verzendtijd*16 (seconden)  Minder dan 3

Modemsnelheid (bps)  33.600-2.400 met automatische fallback

Transmissieresolutie (dpi)  203,2 x 97,8 (std.) / 406,4 x 391 (Ultra Fine)

Registratiebreedte  A3 – A5

Geheugen (GB) 1 (ingebouwd)

*1 Invoer aan lange zijde. *2 Invoer aan korte zijde kan alleen gebruikt worden met A5-papier. *3 Bij nominaal voltage, 23°C (73,4°F). Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *4 HDD-capaciteit hangt af van 
werving-en-sourcingstatus. *5 Vereist optionele MX-HD16. *6 Inclusief regelaars en uitstekende delen. *7 Staande invoer van A4-vellen uit de eerste papierlade, met documentglas, zonder automatische kleurselectie en automatische 
kleurmodus, als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *8 Niet van toepassing op Software AP-modus. *9: Gebaseerd op A4-standaardoverzicht van Sharp met behulp van documentinvoer en 
staande invoer. Gebruik van standaardfabrieksinstellingen met automatische kleurselectie uit. Scansnelheid kan variëren afhankelijk van het soort document en de scaninstellingen. *10 Vereist optionele MX-EB20.*11 Vereist optionele 
MX-EB19. *12 Alleen kleur/grijswaarden. *13 De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *14 Sommige functies vereisen een of meer opties. *15 Mac OS vereist MX-PK13. *16 Gebaseerd op Sharp's 
standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4, staande invoer) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden 
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 NT, Windows XP en Windows Vista zijn 
geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en PostScript 3 zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, 
productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux februari 2018. Ref: MX-M6050/MX-M5050/MX-M4050/MX-M3550/MX-M3050 
Brochure Job:18898. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.
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