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De basis onder de knie.
Vertrouw op topkwaliteit, iedere keer 
opnieuw. Met de nieuwe generatie MFP’s 
wordt perfectie de standaard.

Afdrukken: kies uit modellen die tot 
30, 35, 40, 50 of 60 pagina’s per minuut 
kunnen afdrukken, op papierformaten 
tot en met SRA3 en met een maximaal 
papiergewicht van 300 g/m2.

Kopiëren: maak superieure kopieën met 
voortreffelijke afdrukkwaliteit van 1.200 
x 1.200 dpi.

Scannen: Plaats uw documenten in 
de documentinvoer*1*2 en laat de MFP 
de rest doen. Met de automatische 
kleurmodus kunt u gemengde batches 
tegelijkertijd verwerken met een snelheid 
van 200*1 of 80*2 scans per minuut.

Het beste van twee werelden.
Tegenwoordig kunt u op meerdere manieren dan ooit 
informatie verkrijgen en delen. Kies daarom voor een 
kantoor-MFP waarmee u efficiënt en gemakkelijk tussen 
afdrukken en digitaal kunt schakelen.

*1 Alleen voor de MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V.
*2 Alleen voor de MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V.

Duplex Single Pass Feeder voor 150 vel.*1

Of het nu gaat om het afdrukken van 
rapporten voor een vergadering, het 
kopiëren van belangrijke documenten 
voor collega’s of het scannen en delen 
via e-mail, we willen allemaal dat onze 
dagelijkse processen op kantoor zo 
soepel en snel mogelijk verlopen. En 
we stellen vandaag de dag steeds 
meer eisen, bijvoorbeeld het kunnen 
ophalen van documenten uit meerdere 
bronnen, waaronder cloudopslag en 
mobiele apparaten, of het verminderen 
van energiekosten en -verbruik.

Deze nieuwe generatie MFP’s voldoet aan 
al deze behoeften en biedt zelfs meer. 
Door vooruitstrevende connectiviteit, 
gecombineerd met een efficiënt design 
en een gebruiksvriendelijke interface, 
helpen deze printers iedereen in uw 
organisatie te werken zoals hij of zij dat 
wil. Dit biedt nieuwe mogelijkheden 
en verhoogt de productiviteit.

Afwerking: maak professionele 
documenten met de vele afwerkings-
opties, zoals nieten in de rug, handmatig 
nieten en nietloos hechten.

Nietloos hechten.
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Handmatig nieten.

Automatische dubbelzijdige document-
invoer voor 100 vel. *2



Geweldige prestaties, laag energieverbruik.
Start met snellere, efficiëntere documentverwerking 
– terwijl u de bedrijfskosten omlaagbrengt. 
Configureerbare aan-uit-instellingen zorgen ervoor 
dat de MFP automatisch wordt ingeschakeld op de 
door u ingestelde tijden. Een toner met een laag 
smeltpunt vermindert het energieverbruik van 
iedere print- of kopieeropdracht en de cartridge 
wordt pas automatisch uitgeworpen wanneer deze 
echt helemaal leeg is. Dit zorgt voor minder afval.  
Bij iedere opdracht wordt u op het bedieningspaneel 
gevraagd om de milieuvriendelijkste instellingen te 
kiezen – zoals bijvoorbeeld eco-scannen, waarmee 
er geen onnodige functies op de achtergrond actief 
zijn die onnodig energie verbruiken.
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Meer aandacht voor  
uw bedrijf.
Met slimmere technologie die aan uw behoeften voldoet, 
besteedt u minder tijd aan de printer en meer tijd aan het 
bereiken van uw doelen.

Paraat wanneer u dat bent.

Maak uw eigen startscherm door veelgebruikte menupictogrammen 
te verslepen en daar neer te zetten.

Wachten tot de printer is opgewarmd, kostbare tijd spenderen 
aan ingewikkelde instellingen, alles weer moeten stopzetten 
om de toner te vervangen: dit kennen we maar al te goed. 
Daarom hebben we onze MFP’s zo ontworpen dat zulke 
ergernissen worden vermeden.

Wanneer u de MFP nadert, zorgt een bewegingssensor ervoor 
dat het apparaat uit de slaapstand gaat en gebruiksklaar is.  
U meldt u aan en hebt meteen een scala aan tijdsbesparende 
functies tot uw beschikking, zodat u uw opdracht in een 
oogwenk kunt afronden.

Ga direct aan de slag.
Kantel het grote kleuren-touchscreen voor een duidelijke 
weergave. Maak intuïtieve bewegingen, zoals de vingers naar 
elkaar brengen of spreiden om in en uit te zoomen. U kunt 
zelfs menupictogrammen van uw meestgebruikte functies 
verslepen naar uw startscherm en zo snelkoppelingen maken. 
En mocht u ooit even niet meer weten wat u moet doen,
kijk dan in de ingebouwde handleiding voor ‘snelle hulp’.

Efficiënt van begin tot eind.
Teruglopen naar de pc voor last minute wijzigingen vóór 
het afdrukken hoeft niet meer. Gebruik de geavanceerde 
voorbeeldweergavefunctie om uw documenten direct vanaf de 
MFP te bekijken en eventueel aan te passen.

Niemand houdt van onderbrekingen. Daarom kunt u bij 
deze MFP’s* de toner aanvullen zonder te stoppen met de 
afdrukopdracht waarmee u bezig was.

Bespaar ook tijd met scannen. Met een krachtige optische 
tekenherkenningsfunctie kunt u uw document scannen 
in verschillende bestandsindelingen, waaronder volledig 
doorzoekbare pdf-bestanden en bewerkbare Microsoft Office-
bestanden (Word, PowerPoint en Excel). Belangrijke informatie 
kan eenvoudig worden gedigitaliseerd en opgeslagen, zonder 
dat u documenten hoeft over te typen die u alleen op papier 
heeft.

Ons unieke Auto Process Control- en Developer Refresh-
systeem zorgt ervoor dat de laatste pagina van de dag net 
zo goed van kwaliteit is als de eerste en de PANTONE®-
technologie zorgt voor betrouwbare en nauwkeurige kleuren.

* Alleen voor de MX-6070V/MX-5070V.
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Zet gescande documenten om in bewerkbare 
bestanden.
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Verbinding maken wordt 
makkelijk gemaakt.
Gemakkelijk toegang tot uw digitale wereld 
– door iedereen informatie eenvoudiger te 
laten delen, waar hij of zij zich ook bevindt.

Eenmalig aanmelden, toegang tot alles.
Waarom aan één vaste plek gebonden blijven? De MFP’s uit deze serie kunnen fungeren als printservers.  
Gebruik eenvoudig de afdrukvrijgavefunctie om af te drukken vanaf iedere Sharp-MFP (uit dezelfde serie) in  
uw netwerk.*1 Belangrijke documenten onbeheerd op de uitvoer laten liggen is dus verleden tijd.

Van cloudopslag tot externe medewerkers die mobiele apparaten gebruiken: flexibiliteit is de basis van de hedendaagse 
werkomgeving. Deze MFP’s zijn niet anders en bieden u een breed scala aan methoden voor het afdrukken, kopiëren, scannen  
en delen van informatie die u nodig hebt. Zo helpen ze mee om uw bedrijf soepel te laten functioneren.

Maak verbinding op uw manier.
De cloud
Al uw documenten binnen handbereik. Met eenmalig 
aanmelden kunt u direct vanaf het bedieningspaneel 
verbinding maken met cloudservices, zoals Google DriveTM, 
OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online, Box en Sharp 
Cloud Portal Office. Afdrukken vanuit de cloud en scannen 
naar de cloud doet u snel en eenvoudig – zonder steeds 
gebruikersnamen en wachtwoorden te hoeven invullen.

Mobiel
Deze MFP’s zijn gemaakt voor een mobiele wereld. Met 
Sharpdesk Mobile kunt u afdrukken vanaf en scannen naar 
mobiele telefoons en tablets via uw draadloze netwerk. U 
kunt ook afdrukken vanuit elke app die Google Cloud Print*2 
of de Android-printomgeving (Sharp Print Service Plugin) 
ondersteunt. 

Daarnaast kunt u verbinding maken met de MFP via NFC*3 (Near 
Field Communication) als u zich dicht genoeg bij het apparaat 
bevindt, of uw telefoon gebruiken om de QR-code op de MFP te 
scannen. Welke manier u ook kiest, de configuratie is al voor u 
gedaan.

*1 Kan worden gebruikt vanaf elke MFP die op het netwerk is aangesloten (maximaal vijf). 
*2  Niet in alle landen beschikbaar.
*3 NFC vereist een in de handel verkrijgbare NFC card reader.
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Veiligheid voorop.
Flexibiliteit brengt de beveiliging niet in gevaar. Geavanceerde 
functies zoals gebruikersverificatie en high-security-
aanmelding zorgen ervoor dat uw cloudopslag en mobiele 
netwerken alleen voor de juiste mensen toegankelijk 
zijn. Onze MFP’s beschikken ook over S/MIME voor veilige 
e-mailcommunicatie, zodat u er gerust op kunt zijn dat uw 
gegevens goed beschermd zijn. 

Voor optimale beveiliging, die vereist is bij overheidsinstanties, 
militaire en juridische organisaties, kan uw IT-beheerder 
permanent het hoogste beveiligingsniveau inschakelen.*1  
Dit voldoet aan de norm voor Hard Copy Device Protection 
Profile (HCD PP*2).

E-mail
Verzend gescande gegevens direct vanaf de MFP naar uw 
belangrijkste contacten. Met mail-serviceconnectors hebt u 
toegang tot uw GmailTM- of Microsoft Exchange-account.

USB
Druk Microsoft Office-bestanden direct af vanaf een 
geheugenstick. Sluit de USB-stick aan, kies uw bestanden en 
start met afdrukken. U kunt ook documenten direct naar een 
USB-stick scannen en opslaan. 

Sluit eenvoudig uw USB-geheugenstick aan op 
de MFP en start met afdrukken.

*1 Eenmaal ingeschakeld kunnen sommige functies niet beschikbaar zijn. 
*2 HCD PP versie 1.0 – niet-Common Criteria.
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Verhoog de efficiëntie binnen 
uw bedrijf.
Naast de tijds-, energie- en kostenbesparing bij 
dagelijkse kantoorwerkzaamheden, ontdekt u 
ook nieuwe manieren om uw bedrijf als geheel 
te stroomlijnen.

Of het nu gaat om het onbedoeld ter beschikking stellen van uw 
waardevolle bedrijfsmiddelen aan onbevoegde gebruikers of 
het verkeerd plaatsen van waardevolle papieren documenten, 
als u de informatie-infrastructuur van uw bedrijf niet volledig 
onder controle hebt, kunnen de kosten snel oplopen.

De MFP’s uit deze serie zijn niet alleen ontworpen om de 
dagelijkse afdruk-, kopieer- en scantaken te verbeteren;  
in combinatie met Cloud Portal Office en één of meerdere  
van onze Optimised Software Solutions kunt u ook nieuwe 
efficiëntie- en productiviteitsniveaus in uw gehele bedrijf 
bereiken.

Maak kennis met Cloud Portal Office.
Dankzij ons bekroonde cloudgebaseerde document-
beheersysteem heeft u toegang tot alle documenten die u 
nodig heeft vanaf ieder apparaat met internettoegang. U hebt 
toegang tot Cloud Portal Office via een van onze MFP’s of via uw 
telefoon, laptop of tablet – of zelfs via ons interactieve BIG PAD-
scherm – zodat u belangrijke documenten gemakkelijk kunt 
ophalen, opslaan en delen.

En dan nog iets: u kunt geïndexeerde documenten automatisch 
naar de cloud scannen en collega’s direct vanaf de MFP op 
de hoogte brengen via e-mail. Zo kunt u iedereen van de 
benodigde informatie voorzien, waar hij of zij zich ook bevindt.
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Optimised Software Solutions
Wij hebben een serie Optimised Software Solutions ontwikkeld 
om u te helpen kosten te besparen, de efficiëntie te verhogen 
en de beveiliging te verbeteren.

Onze Optimised Printing Solutions helpen u om uw gebruik 
van de afdruk- en kopieerfuncties te controleren en beheren, 
onbevoegd gebruik te elimineren, kosten te traceren en 
verlagen en verspilling te verminderen.

Onze Optimised Scanning Solutions besparen tijd en 
voorkomen kostbare fouten door het opslaan en delen van 
documenten eenvoudiger te maken en te automatiseren – 
ongeacht de bestandsindeling.

Onze Optimised Mobile Solutions zorgen voor een flexibeler 
team door de teamleden te helpen hun tablets, telefoons 
en laptops eenvoudig en veilig te verbinden, zodat zij altijd 
bereikbaar zijn.

Onze Optimised Workflow Solutions helpen de productiviteit 
te herstellen die u nodig hebt om winstgevende groei te 
behalen en te behouden, door terugkerende opdrachten te 
stroomlijnen en te vereenvoudigen.

Onze Optimised Managing Solutions zijn ontworpen om 
de last van het beheer over uw MFP’s te verlichten en de 
eigendomskosten te verlagen.

Kies voor slimme technologie in 
combinatie met vooruitstrevende 

connectiviteit. Zo helpt u uw teams 
om efficiënter en effectiever te zijn.
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Configuraties

Opties

*1 Aantal vellen op basis van 80 g/m2.  

9. MX-FN27N 
Afwerkingseenheid

13. MX-FN29 
 Afwerkings- 
eenheid met  
nietfunctie in  
de rug

14. MX-FN28 
Afwerkings- 
eenheid

15. MX-FN31 
Afwerkings- 
eenheid met 
nietfunctie  
in de rug

16. MX-FN30 
Afwerkings- 
eenheid

10. MX-RB25N 
Papierdoorvoereenheid

11. MX-TR20 
Taakscheidingslade

12. MX-TU16 
Uitvoerladekast

8. MX-TR19N  
Uitvoerlade-
eenheid

7. MX-UT10 
Extra werkblad

Basiseenheid

2. MX-DE26N 
Onderkast met 2 
papierladen van 
550 vel

1. MX-DE25N 
Onderkast met 
papierlade van 
550 vel

3. MX-DE27N 
Onderkast met 3 
papierladen van 
550 vel

5. MX-DE29N  
Papierlade  
van 550 vel

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

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

Basiseenheid

1. MX-DE25N Onderkast met papierlade van 550 vel
550 vel*1, SRA3-A5R (60 - 300 g/m2)

2. MX-DE26N Onderkast met 2 papierladen van 550 vel
550 vel*1 elk voor onderste en bovenste lade, SRA3-A5R (60 - 300 g/m2)

3. MX-DE27N Onderkast met 3 papierladen van 550 vel
550 vel*1 elk voor onderste en bovenste lade, SRA3-A5R (60 - 300 g/m2)

4. MX-DE28N Onderkast met papierladen van 550 vel en 2100 vel
Lade boven: SRA3-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 van 550 vel
550 vel*1, SRA3-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

Afwerken

8. MX-TR19N Uitvoerlade-eenheid

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

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

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

Nietpositie: 3 plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)

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

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

3 vel (81,5 - 105 g/m2)

Positie zonder nietjes: 1-punt achter (schuin), A3-B5

Optionele perforatiemodule voor MX-FN27N:
MX-PN14C-Perforatiemodule voor 2/4 gaten
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Opties
10. MX-RB25 N Papierdoorvoereenheid
Vereist bij gebruik van MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 en MX-FN3

11. MX-TR20 Opdrachtscheidingslade
Vereist MX-TU16 Uitvoerladekast

12. MX-TU16 Interne uitvoerlade

13. MX-FN29 1k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie
AW3-A5R (offset/nieten), SRA3-A5R (non-offset)

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

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

Nietpositie: 1-punt voorkant (plat), 1-punt achterkant (plat), 2-punts nieten

Lade voor rugnieten (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
AW3-A5R (offset/nieten), SRA3-A5R (non-offset)

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

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

Nietpositie: 1-punt voorkant (plat), 1-punt achterkant (plat), 2-punts nieten

Optionele perforatiemodule voor MX-FN29 en MX-FN28:
MX-PN15C-Perforatiemodule voor 2/4 gaten

15. MX-FN31 3k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie
A3-B5 (offset/nieten), SRA3-A5R (non-offset)

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

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

Nietpositie: 1-punt voorkant (schuin), 1-punt achterkant (schuin), 2-punts nieten

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

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

3 vel (81,5 - 105 g/m2)

Positie nietloos hechten: 1-punt achter (schuin), A3-B5

Lade voor rugnieten (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), SRA3-A5R (non-offset)

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

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

Nietpositie: 1-punt voorkant (schuin), 1-punt achterkant (schuin), 2-punts nieten

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

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

3 vel (81,5 - 105 g/m2)

Positie nietloos hechten: 1-punt achter (schuin), A3-B5 
Optionele perforatiemodule voor MX-FN31 en MX-FN30: 
MX-PN16C-Perforatiemodule voor 2/4 gaten

Afdrukken

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket
Maakt afdrukken van barcodes mogelijk

Faxen

MX-FX15 Faxmodule

MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingskit

Scannen

AR-SU1 Stempeleenheid
Markeert reeds gescande documenten voor controle

Sharpdesk®-licenties

MX-USX1/X5
1/5-Licentiekit

MX-US10/50/A0
10/50/100-Licentiekit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule

Beveiliging

MX-FR52U Gegevensbeveiliging
Commerciële versie

Afgebeeld met opties.

650 mm

1.178 mm

1.495 mm*

608 mm

* 1.648 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid wordt uitgeschoven.

Getoond model: MX-4070V

Afgebeeld met opties.

660 mm

1.182 mm

1.495 mm*

616 mm

* 1.648 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid wordt uitgeschoven.

Getoond model: MX-3560V

*1 Aantal vellen op basis van 80 g/m2.  
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Specificaties
Algemeen
Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.) A4*1  A3  SRA3
MX-6070V   60  30 29
MX-5070V   50  26  24
MX-4070V/MX-4060V  40  20  18
MX-3570V/MX-3560V  35  18  16
MX-3070V/MX-3060V  30  16  15

Display bedieningspaneel   10,1-inch-kleuren-lcd-touchscreen
Papierformaat (min.-max.) SRA3 – A5*2

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

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

Opwarmtijd*3 (seconden)  
MX-6070V/MX-5070V  15
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V  10
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V  10

Geheugen (GB)
Kopieermachine/printer (gedeeld)5
HDD*4    500

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

Stroomverbruik (kW) (max.)  
MX-6070V/MX-5070V  2,07 (220 tot 240 V)
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V  1,84 (220 tot 240 V)
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V  1,84 (220 tot 240 V)

Afmetingen (mm) (b x d x h)  
MX-6070V/MX-5070V  616 x 660 x 838
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V  616 x 660 x 838
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V 608 x 650 x 834

Gewicht (kg)  
MX-6070V/MX-5070V  90
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V  87
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V  79

Kopieermachine
Papierformaat originelen (max.) A3

Eerste kopietijd*5  Volledig kleur  zwart/wit
MX-6070V/MX-5070V  4,8  3,7
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V  6,7  4,7
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V  6,7  4,7

Continu kopiëren (max.)  9.999

Afdrukresolutie (dpi)
Scannen (kleur)  600 x 600
Scannen (zwart/wit)  600 x 600, 600 x 400
Afdrukken   1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600 

(afhankelijk van de kopieermodus)

Grijswaarden  256

Zoombereik (%)   250-400, (25-200 met DSPF/RSPF) in stappen van 1%

Vooringestelde kopieerratio’s  
(Metric)   10 ratio’s (5R/5E)

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

Toegangsmodus   Infrastructuurmodus, Software AP-modus

Beveiliging  WEP, WPA/WPA2-gemengd PSK, WPA/WPA2-  
  gemengd EAP*6, WPA2 PSK, WPA2 EAP*6

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

Scansnelheid*7 (ipm) (max.)  Enkelzijdig  Dubbelzijdig
MX-6070V/MX-5070V  100  200
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V  100  200
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V  80  25

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

Bestandsindelingen   TIFF, PDF, PDF/A, gecodeerde PDF, compacte PDF*8, 
JPEG*8, XPS, doorzoekbare PDF, Microsoft® Office 
(pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)

Scanbestemmingen    Scannen naar e-mail, bureaublad, FTP-server, 
netwerkmap (SMB), USB-geheugen, HDD

Scannerhulpprogramma’s  Sharpdesk

Documentarchivering
Documentarchiverings- 
capaciteit*9  Pagina’s  Bestanden
Hoofd- en aangepaste mappen  20.000  3.000
Snelle map  10.000  1.000

Opgeslagen taken*10 Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending

Opslagmappen   Snelle map, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)

Vertrouwelijke opslag   Wachtwoordbescherming (voor hoofd- en   
  aangepaste mappen)

Netwerkprinter
Resolutie (dpi)  1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600

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

Ondersteunde  
besturingssystemen  Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 

Windows Vista®, Windows® 7, 8, 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 (IPv4, IPv6)

Afdrukprotocollen  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (afdrukken van  
  e-mail), HTTP, FTP voor het downloaden van   
  afdrukbestanden, IPP, SMB, WSD

PDL   PCL6-emulatie, 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*11 (seconden)  Minder dan 3

Modemsnelheid (bps)  33.600-2.400 met automatische fall-back

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 Alleen invoer aan korte zijde kan 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 
aankoopvoorwaarden. *5 Invoer aan lange zijde van A4-vellen van eerste papierlade, met documentglas, zonder automatische kleurselectie en automatische kleurmodus, MFP-paraat. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities 
en -omgeving. *6 Niet van toepassing op Software AP-modus. *7 Gebaseerd op A4-standaardoverzicht van Sharp met behulp van documentinvoer en invoer aan de lange zijde. Gebruik van standaard fabrieksinstellingen met 
automatische kleurmodus uit. Scansnelheid varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *8 Alleen kleur. *9 De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *10 Enkele 
functies vereisen een of meer optie(s). *11 Gebaseerd op standaardoverzicht van Sharp met ongeveer 700 tekens (A4, invoer aan lange 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. 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 mei 2018. Ref.: MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V/MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V. 
Brochuretaak: (18487). Alle handelsmerken worden erkend. E&O.


