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Intelligenter werken voor
kantoren van de toekomst.
In het hybride kantoor van vandaag is flexibiliteit belangrijk.
De printers van de nieuwste generatie geven je intelligente
technologie om moeiteloos verbonden en productief te blijven.
De afgelopen jaren heeft er een belangrijke verschuiving plaatsgevonden in de manier waarop bedrijven werken.
Werknemers zijn niet langer aan een kantoor gebonden en genieten nu overal van een hybride werkomgeving. De
manier waarop we verbinding maken en informatie delen veel flexibeler geworden. Hierdoor is beveiliging een prioriteit
geworden en worden er ook aanzienlijke milieuvoordelen mogelijk gemaakt.
De nieuwste generatie A3 kopieerapparaten en printers
voor het kantoor van de toekomst ontworpen door Sharp,
ondersteunen jouw bedrijfsactiviteiten om voordeel te halen
uit de mogelijkheden van de hybride wereld. Dankzij de
eenvoudige connectiviteit hebben thuiswerkende werknemers
overal en vanaf elk apparaat toegang tot de printmiddelen
van het bedrijf. Innovatieve nieuwe kenmerken helpen om te
voldoen aan regelgevingen omtrent gegevensbescherming,
terwijl continu geactualiseerde beveiligingsfuncties de druk
voor IT-teams verlichten om deze apparaten te beveiligen.
Bovendien zijn deze printers voorzien van betere ecoprestaties,
waardoor je makkelijker aan jouw milieudoelstellingen voldoet.

Ontworpen voor de toekomst, klaar voor vandaag
Onze A3 printers en kopieerapparaten voor het kantoor
van de toekomst bieden niet alleen een stijlvol, modern
uiterlijk, ze stellen ook de behoeften van gebruikers centraal.
Dankzij toonaangevende specificaties beschikken ze over
eigenschappen en functies die de productiviteit in het hybride
kantoor verbeteren. Daarnaast ondersteunen ze RMM (Remote
Monitoring & Management) op elke locatie. Het ontwerp van
de printer maakt ze klaar voor de toekomst. Zo zijn ze voorzien
van een Applicatie Portal die de printers voorziet van softwareupdates en cloud connector-apps, zodat jouw printers altijd
up-to-date zijn.
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Een printoplossing die gewoon veel productiever is
De printers en kopieerapparaten van Sharp die geschikt zijn
om met cloudapplicaties te werken, integreren naadloos in
de infrastructuur van jouw bedrijf. Op die manier wordt jouw
personeel uitgerust met veilige toegang tot printmogelijkheden
die zich op kantoor bevinden, ongeacht waar zij aan het werk
zijn.
De printers werken als een beveiligde informatiehub binnen
kleine en middelgrote ondernemingen of middelgrote
werkgroepen binnen grote organisaties. Dankzij de
geavanceerde reeks slimme functies en krachtige productiviteit
is het eenvoudig om jouw documenten te creëren, bewerken
en delen. Ongeacht je activiteiten, zoals het produceren van
materialen voor vergaderingen, afdrukken van rapporten,
scannen van documenten of het beveiligd delen van belangrijke
informatie, je kunt het allemaal doen met snelheid en
eenvoud, zelfs als je onderweg bent.

Deze kopieerapparaten onderscheiden zich ook door
hun intuïtieve gebruiksgemak. Het 10,1 inch kantelbare
bediengspaneel met LCD touchscreen biedt een consistente
gebruikersinterface die je eenvoudig kunt personaliseren via de
Easy modus. Zo sleep je de meest gebruikte functies eenvoudig
naar het startscherm voor makkelijke, snelle toegang.
De printers bieden flexibiliteit om de functies aan te passen
naar jouw behoeften. Ze stellen je in staat om kosten effectiever
te beheren, met volledige zichtbaarheid van jouw printgebruik
om budgettaire controle te behouden.
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Jouw veiligheid eerst.
Informatie is vitaal voor elke organisatie. Daarom wordt
standaard de strengste bescherming geïntegreerd.
Proactieve toegangscontrole

Onze A3 printers en kopieerapparaten ondersteunen de
nieuwste netwerkbeveiligingsvereisten en leggen de lat hoog
met een aantal toonaangevende beveiligingskenmerken
die ontworpen zijn om elk apparaat en de gegevens die het
verwerkt te beschermen.

Moeiteloos veiliger
De printers en kopieerapparaten voor het kantoor van
de toekomst bieden BIOS-gebaseerde beveiliging die
ogenblikkelijk voorkomt dat het apparaat wordt gestart als er
fouten worden aangetroffen. Daarnaast worden er automatisch
beveiligingsupdates vanuit de cloud uitgevoerd, zodat de
verdediging tegen cyberaanvallen altijd up-to-date blijft.

Om ongeoorloofd gebruik te vermijden, beschikken onze
kopieerapparaten en printers over voorgeïnstalleerde
rootcertificaten. Ze bewaken automatisch eventuele
toegangspogingen en verlenen alleen toegang aan applicaties
en werkende firmware die op een goedgekeurde whitelist
staan. Alle andere externe applicaties worden onmiddellijk
geblokkeerd, vastgelegd en gerapporteerd. Inbraakdetectie
biedt een volgend niveau van bescherming en beveiligt jouw
apparaat*2 tegen verdachte pogingen tot netwerktoegang.

Onze printers en kopieerapparaten integreren verder gaande
beveiligingsstrategieën via SIEM (Security Information & Event
Management). Dit zorgt ervoor dat jouw wachtwoordbeleid
op afstand kan worden beheerd en dat er antimalware
ondersteuning wordt geleverd via BitDefender *1*2. Dit maakt
het voor jouw IT-team een stuk eenvoudiger om jouw gegevens,
apparaten en netwerk veilig te houden.

Versleuteld:

AES encryptie van alle
opslagruimte

Beveiligd:

anti-malware monitoring

Proactief:

controle op uitvoeren programma's
op basis van een whitelist

Vertrouwelijk:

beveiligd afdrukken
zonder server

Altijd alert:

vertrouwde &
zelfherstellende
firmware

Auditor:

Vergrendeld:

vastleggen van volledig
controlespoor

alle gebruikers moeten
zich aanmelden

Onverbiddelijk:

doorlopende CA certificaat verificatie

*1 Optioneel. *2 Niet op alle modellen beschikbaar. Raadpleeg de afzonderlijke productspecificaties voor details.

Conform:

handhaving van veiligheidsbeleid
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Altijd alert

Bescherming geschikt voor defensie en overheid

Het systeem van jouw printer kan beschadigd raken als een
update mislukt of als het een mikpunt van een kwaadaardige
aanval wordt. Deze printers van de nieuwste generatie hebben
een innovatieve, zelfherstellende functie. Er wordt een backup gemaakt van de master-kopie van de printerinstellingen en
deze kan gebruikt worden om het apparaat veilig te herstellen
als er ooit een probleem opduikt. Het voorkomt dat jouw
activiteiten onderbrekingen ondervinden en zorgt ervoor
dat waardevolle informatie en intellectueel eigendom goed
beschermd wordt.

Gezien hun validatie door het Protection Profile for Hardcopy
Devices (HCD-PP v1.0) bieden deze kopieerapparaten het
hoogste beschermingsniveau vereist voor de zakelijke markt,
overheid en defensie. Dit betekent dat je het apparaat met jouw
meest gevoelige gegevens kunt vertrouwen, omdat je ervan
verzekerd bent dat jouw kopieerapparaat ongelooflijk veilig is.

Directe validatie
Informatie die uitgewisseld wordt tussen een printer en
een andere app of ander e-mailsysteem, kan onderschept
of gewijzigd worden. Daarom bieden deze printers
een zelfde, hoogwaardige bescherming die door vele
overheidsorganisaties wordt gebruikt. Hun SSL/TLScertificaatvalidatie controleert automatisch of alle servers
van derden die met jouw printer communiceren veilig zijn, om
ongeoorloofde of kwaadaardige pogingen om toegang tot jouw
informatie te krijgen uit te sluiten.

Veiligere e-mailcommunicatie
Documenten die je rechtstreeks via de printer mailt, worden
via de S/MIME-norm gecodeerd. Dit verzekert dat ze tijdens
de overdracht niet onderschept kunnen worden en dat ze aan
de hand van geavanceerde, elektronische handtekeningen als
authentiek gevalideerd worden.

Conformiteit met de regelgevingen
Door effectievere controle van werknemerstoegang en
apparaatgebruik te activeren, helpen onze printers en
kopieerapparaten je om conform te blijven met de nieuwste
regelgevingen omtrent gegevensbeheer, zoals de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Non-stop productiviteit
De printers en kopieerapparaten voor het kantoor van de
toekomst zijn zeer bestendig, dankzij volledige
failover naar een back-upserver en automatisch firmwareupdates op afstand die ervoor zorgen dat alle software op de
meest actuele versie gebaseerd is.

Gebruikers kunnen zich met een ID-kaart aanmelden.
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Moeiteloze connectiviteit.
Altijd en overal kunnen werken is van groot belang om
elke dag maximaal te benutten.
Met de printers en kopieerapparaten van Sharp hoef
je geen tijd te verliezen met het leren van complexe
technologie. Dankzij de intelligente connectiviteit kun je
informatie snel en veilig creëren, opslaan en delen, waar
je ook aan het werk bent.

Een eenvoudige manier om aan te melden
Onze printers voor het kantoor van de toekomst
zijn de eerste met een originele Microsoft® Teamsconnector*1. Dit zorgt voor betere samenwerking
en workflowefficiëntie, omdat jouw werknemers
documenten makkelijk afdrukken vanuit en scannen
naar hun Teams-kanalen en -mappen. SSO's (Single
Sign-On) zorgt eveneens voor een intelligentere manier
om toegang tot openbare cloudservices te hebben,
zonder dat hiervoor extra software nodig is en zonder
dat je aanvullende gebruikersnamen en wachtwoorden
moet onthouden. Dit betekent dat je veilig toegang hebt
tot informatie in de cloud en die informatie kunt delen,
scannen, afdrukken en opslaan*1 in jouw Microsoft®
Teams, Google Drive™, OneDrive® for Business,
SharePoint® Online, Box en Dropbox omgeving via
gewoon één enkele login op het bedieningspaneel.
Er is ook een geïntegreerde Gmail-connector die het
mogelijk maakt om gescande documenten direct vanaf
de printer via de mail en Exchange Online (MS 365 email)
te versturen.

Gemaakt voor mobiliteit
Door onze printers en kopieerapparaten te gebruiken, stem je
eenvoudig jouw printcapaciteiten af op de nieuwe vereisten van
hybride werken.
De mobiele app SynappxTM Go zorgt voor de mogelijkheid van
contactloos printen en afdrukken op afstand via je smartphone
of mobiele apparaat. Dit maakt het eenvoudig om snel
bestanden te vinden in jouw favoriete cloudopslagservices en
daarna gewoon bij de NFC-tag van de printer te houden om de
bestanden te delen of af te drukken*1. Je kunt ook documenten
naar veel gebruikte bestemmingen, e-mailadressen, een groep
mensen of geselecteerde cloudopslagservices scannen.
Het zorgt voor een snelle, veilige en probleemloze manier van
printen, omdat het niet nodig is om te leren hoe verschillende
printers werken of complexe aanmeldprocedures te volgen. Het
biedt diverse voordelen voor de productiviteit voor wie gewend
is om alles met zijn of haar telefoon te doen.
Je krijgt nog meer flexibiliteit omdat je ook draadloos kunt
printen*1 via elke apparaat dat verbonden is via wifi, zoals je
laptop, tablet of smartphone, zonder dat je een draadloze
LAN moet configureren. Hiermee kun je een veel breder bereik
van apparaten gebruiken in een grotere verscheidenheid aan
zakelijke omgevingen.
Verder kun je in enkele seconden verbinding maken met de
printer door gewoon je mobiele apparaat bij de NFC-kaartlezer
te houden*1*2 of door de QR-code van de printer te scannen*3.
Deze intelligente printers configureren alles voor je. Daarna
kun je via jouw draadloze netwerk afdrukken van en scannen
naar mobiele apparaten en tablets met behulp van Sharpdesk
Mobile, Apple AirPrint®*1 of een ander Android-apparaat met de
Sharp Print Service Plugin.

*1 Niet op alle modellen beschikbaar, raadpleeg de aparte productspecificatie voor details. *2 Alleen voor Android-apparaten. *3 iOS- en Android-apparaten.
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Ontworpen om te presteren.
Deze kopieerapparaten en printers helpen je om meer te
bereiken, zonder dat je harder moet werken.
Snel afdrukken

Print waar je maar wilt

De snelheden variëren van 26 tot 80 pagina's per minuut (ppm)
op diverse papierformaten tot SRA3 en een gewicht tot 300 gsm.

Maak jij je zorgen dat jouw belangrijke informatie of
vertrouwelijke documenten op de printer achterblijven waar
iedereen erbij kan? Met de Print Release-functie stuur je veilig
jouw opdracht naar de printer, zonder dat deze gelijk begint
met afdrukken. Zo kun je veilig jouw documenten ophalen,
wanneer je maar wilt, tot op één van de 100 printers. Verstuur
gewoon een printopdracht, ga naar een willekeurige printer
toe, meld jezelf aan, druk je documenten af en neem ze mee*1.

Slimme functies helpen je om eenvoudiger om te gaan met de
printer. Een knipperend LED-lampje*1 waarschuwt wanneer
er originelen, die mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten,
onbeheerd achterblijven op de documenteninvoer, zodat je
in het kader van de AVG/ GDPR jouw documenten veilig kunt
stellen. De vele opties voor papierinvoer en -afwerking zorgen
ervoor dat je een printer configureert die aan jouw wensen
voldoet.

Makkelijk scannen
In plaats van documenten over te typen die je alleen als fysieke
kopie hebt, kun je OCR (Optical Character Recognition)*1
gebruiken om ze in diverse formaten te scannen, ook als
het volledig doorzoekbare pdf's en bewerkbare Microsoft®
Office-bestanden zijn. De Auto Set-functie past ook de
scaninstellingen aan om de resolutie, de paginagrootte en de
richting te optimaliseren. Bij bepaalde modellen zorgt de DSPF
(Duplex Single Pass Feeder) met hoge snelheid voor detectie
van dubbele invoer, die de bewerkingen pauzeert wanneer
het detecteert dat pagina's scheef of dat er meerdere pagina's
tegelijk worden ingevoerd.
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Efficiënte opslag

Nog meer flexibiliteit

Een grote, geïntegreerde opslagcapaciteit en de functie
Document Filing*1 zorgen voor probleemloos, met hoge
snelheid*1 afdrukken en scannen naar SSD-opslag.

Geef jouw documenten een zeer professionele look met
een grote verscheidenheid aan afwerkingsopties, inclusief
perforeren, vouwen*1, binden en nieten. Je kunt de
verschillende opdrachten ook scheiden en er kunnen grote
papierlades worden toegevoegd, om tegemoet te komen aan
de vereisten van zeer drukke kantoren.

Consistente kwaliteit
Tekst en afbeeldingen worden nauwkeurig gereproduceerd
aan de hand van Adobe PostScript 3™*1. Een
afbeeldingsdichtheidssensor behoudt een consistente
beeldkwaliteit en onze kleurenprinters*2 maken gebruik van
PANTONE®-technologie om kleurnauwkeurigheid te verzekeren.

Creëer heel eenvoudig professioneel afgewerkte
documenten.

Eenvoudig beheer
Controleer de status van de printer of het kopieerapparaat in
een oogopslag door simpelweg een blik op de lampjes van de
statuscommunicatiebalk te werpen. En met de Job Accounting
II-software van Sharp heb je volledige controle over het gebruik
dat jouw organisatie van de printer maakt: wie het apparaat
heeft gebruikt, wat ze deden en waarom.

Consistent hoge kwaliteit voor elke afdrukopdracht.

Altijd beschikbaar
Een ingebouwde bewegingssensor*1 detecteert op intelligente
wijze of een gebruiker dichterbij komt en activeert de printer
onmiddellijk uit de slaapmodus. Dankzij een functie voor
continue werking*1 vul je de toner bij zonder kopieer- of
printopdrachten te pauzeren, om de productiviteit te behouden
en eventuele tijd dat het apparaat stil staat te beperken.

*1 Niet op alle modellen beschikbaar. Raadpleeg de afzonderlijke productspecificaties voor details.
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Goed voor de zaak,
goed voor de planeet.
Voor veel bedrijven is het milieu beschermen een belangrijk
aandachtspunt dat heel wat commerciële voordelen oplevert.

De innovatieve technologie in onze printers en
kopieerapparaten van het kantoor van de toekomst helpt
je om jouw milieuvriendelijke bijdrage te versterken door
topprestaties te leveren op gebied van milieu. Ze voldoen
- vaak boven verwachting - aan de nationale voorschriften
rondom behoud van energie en voldoen aan de vereisten met
betrekking tot het gebruik van kunststoffen, afvalproducten en
energieverbruik.

Veel minder energieverbruik
Alle apparaten van ons printer assortiment voldoen aan
de recentste Energy Star 3.0 en Blue Angel normen. Ecoinstellingen op de apparaten optimaliseren de processen die
het energieverbruik minimaliseren en kosten besparen en
voorzien ook een laag energieverbruik in stand-by.
Naast een korte opwarmtijd, zorgen de configureerbare energie
instellingen ervoor dat de printer alleen gedurende bepaalde
uren inschakelt. De toner met laag smeltpunt vermindert het
energieverbruik bij elke print of kopie. En voordat een opdracht
wordt gestart, vraagt het bedieningspaneel je om de meest
milieuvriendelijke instellingen te kiezen, bijvoorbeeld Eco Scan,
die vermijdt dat onnodige functies in de achtergrond worden
ingeschakeld.

*1 Alleen voor kleurenmodellen.

Een cyclus van voordelen
We hebben de principes van de circulaire economie toegepast
op de productie van onze printers om hun CO2-voetafdruk
te verminderen en de recyclebaarheid van componenten
te maximaliseren. De stappen die we hebben ondernomen
omvatten het elimineren van schadelijke materialen in
bedrijfsprocessen en een beter afvalbeheer. We hebben
eveneens de levensduur van belangrijke onderdelen verlengd,
om een langere levenscyclus van het product te verzekeren
en het aantal onderhoudsinterventies te verminderen. In
combinatie met het gebruik van innovatieve mogelijkheden
voor beheer op afstand, vermindert dit de CO2 emissies
aanzienlijk, die gepaard gaat met onderhoud ter plaatse.

Minder geluid, meer productiviteit
Het cumulatieve effect van de milieubeschermingen die in
ons assortiment printers voor het kantoor van de toekomst
zijn ingebouwd, dient om een rustigere werkomgeving te
verzekeren. Dit betekent dat jouw werknemers minder afgeleid
en gehinderd zullen zijn en zich meer op hun werk kunnen
concentreren.

Extra besparingen
Specifieke printers bieden de mogelijkheid voor nietloos
hechten, waardoor je geld bespaart op nietjes en het maakt
het makkelijker om het papier te recyclen. Bovendien wordt
de tonercartridge pas automatisch uitgeworpen*1 wanneer
de toner volledig is opgebruikt, waardoor bespaard wordt op
toners, afval geminimaliseerd wordt en de milieudoelstellingen
ondersteund worden.
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Verander de manier waarop
je werkt.
Ons assortiment A3 kleuren- en zwart-wit printers en
kopieerapparaten voorziet je van intelligente technologie om
efficiënter te kunnen werken.
Ongeacht of je een desktopconfiguratie, een staande werkgroepconfiguratie of een centrale documenthub werkt; ons
assortiment modellen is ontworpen voor uitmuntende productiviteit en eenvoudige bediening, om zo te voldoen aan de
behoeften van elk bedrijf en elk budget:
Enterprise: krachtige, 70-80ppm printers en kopieerapparaten voor on-demand printomgevingen.
Business Professional: betrouwbare netwerk-printers en kopieerapparaten met vele functies, voor 50-65 ppm, die eenvoudig
te gebruiken en altijd en overal toegankelijk zijn.
Business Workgroup: schaalbare printers en kopieerapparaten voor 26-45 ppm die de functionaliteit en flexibiliteit bieden om
efficiëntie en productiviteit te maximaliseren.

Kleurenprinters en kopieerapparaten
Enterprise

Business Professional

Business Workgroup

MX-8081/MX-7081

BP-70C65/BP-70C55

BP-70C45/BP-70C36/BP-70C31

BP-50C65/BP-50C55

BP-60C45/BP-60C36/BP-60C31
BP-50C45/BP-50C36/BP-50C31
BP-50C26/BP-55C26

Zwart-wit printers en kopieerapparaten
Business Professional

Business Workgroup

MX-M6071S/MX-M5071S

MX-M4071S/MX-M3571S/MX-M3071S

MX-M6051/MX-M5051

MX-M4051/MX-M3551/MX-M3051/MX-M2651
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Functies.
Duidelijk overzicht om eenvoudig te zien welke modellen er
het meest geschikt zijn voor jouw specifieke behoeften, aan
de hand van onze intuïtieve functiepictogrammen:
Kleur

Zwart-wit
printen

Pagina's per
minuut

Afdruk
resolutie (dots
per inch)

RSPF

DSPF

Reversing
Single Pass
Feeder

Duplex
Single Pass
Feeder

kopiëren

Papiercapaciteit
(max. aantal
vellen)

scannen

Sharp Open
Systems Architecture

Teams
Connector

Apple AirPrint®

SSD

Geheugen
capaciteit

Hard Disk
Drivecapaciteit

Solid-State
Drivecapaciteit

faxen

Grootte van
het LCDtouchscreen
display

Draadloos
Scansnelheid
LAN
(max. afbeeldingen
-mogelijkheid
per minuut)

Enterprise
MX-8081/MX-7081

80/70

300 vellen

240 ipm

1.200 x 1.200

Display

6 GB

1 TB

WLAN

8.500
vellen
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Business Professional
BP-70C65/BP-70C55

65/55

300 vellen

280 ipm

1.200 x 1.200

6.300
vellen

SSD

5 GB

256 GB

WLAN

Teamsconnector

60/50

150 vellen

220 ipm

1.200 x 1.200

6.300
vellen

Display

5 GB

500 GB

WLAN

Teamsconnector

65/55

100 vellen

80 ipm

1.200 x 1.200

6.300
vellen

Display

MX-M6071S/MX-M5071S

BP-50C65/BP-50C55

SSD

5 GB

128 GB

WLAN

Teamsconnector

60/50

100 vellen

80 ipm

600 x 600

6.300
vellen

Display

5 GB

500 GB

WLAN

Teamsconnector

Display

MX-M6051/MX-M5051
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Business Workgroup
BP-70C45/BP-70C36/BP-70C31

45/36/31

300 vellen

280 ipm

1.200 x 1.200

6.300
vellen

256 GB

WLAN

Teamsconnector

SSD

Display

5 GB

MX-M4071S/MX-M3571S/MX-M3071S

40/35/30

150 vellen

220 ipm

1.200 x 1.200

6.300
vellen

Display

5 GB

500 GB

WLAN

Teamsconnector

80 ipm

1.200 x 1.200

6.300
vellen

WLAN

Teamsconnector

1.200 x 1.200

6.300
vellen

WLAN

Teamsconnector

BP-60C45/BP-60C36/BP-60C31

45/36/31

100 vellen

SSD

Display

5 GB

256 GB

BP-50C45/BP-50C36/BP-50C31/BP-50C26

45/36/31/26

100 vellen

80 ipm

SSD

Display

5 GB

128 GB
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Business Workgroup
BP-55C26

26

300 vellen

240 ipm

1.200 x 1.200

6.300
vellen

WLAN

Teamsconnector

SSD

Display

5 GB

128 GB

MX-M4051/MX-M3551/MX-M3051/MX-M2651

40/35/30/26

100 vellen

80 ipm

600 x 600

6.300
vellen

Display

5 GB

500 GB

WLAN

Teamsconnector
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Kleurenprinters en kopieerapparaten
Enterprise Business Professional

Business Workgroup

MX-8081
MX-7081

BP-70C65
BP-70C55

BP-50C65
BP-50C55

BP-70C45
BP-70C36
BP-70C31

BP-60C45
BP-60C36
BP-60C31

BP-50C45
BP-50C36
BP-50C31
BP-50C26
BP-55C26

Snelheid (ppm)

80, 70

65, 55

65, 55

45, 36, 31

45, 36, 31

45, 36, 31, 26, 26

Papierformaat (max.)

SRA3

SRA3

SRA3

SRA3

SRA3

SRA3

Algemeen

Bewegingssensor
Bedieningspaneel

10,1"

10,1"

10,1"

10,1"

10,1"

10,1"

Geheugen (GB)

6

5

5

5

5

5

Opslag (GB)

1TB HDD

256 SSD

128 SSD

256 SSD

256 SSD

128 SSD

Document Filing

Afdruk
Resolutie (dpi)

1.200 x 1.200

1.200 x 1.200

1.200 x 1.200

1.200 x 1.200

1.200 x 1.200

1.200 x 1.200

ODP (Office Direct Print)
PCL
Adobe PostScript 3
Continue werking

Scannen
OCR (Optical Character Recognition)
*1

Auto Set

*1

Media Handling
Papiercapaciteit

3.100 -8.500

650 - 6.300

650 - 6.300

650 - 6.300

650 - 6.300

Documentinvoer

300 DSPF

300 DSPF

100 RSPF

300 DSPF

100 RSPF

Handmatig nieten en hechting
zonder nietjes
Vouwen en binden

Connectiviteit
Draadloos LAN
NFC
Bluetooth
Sharp Print Service Plugin
AirPrint
Synappx Ready
Microsoft Exchange Server
Gmail
Microsoft Teams
Google Drive
SharePoint Online/OneDrive
box
Dropbox
Sharp OSA

Standaard

Optioneel

Niet beschikbaar

650 - 6.300
100 RSPF/
300 DSPF*2
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Zwart-wit printers en kopieerapparaten
Business Professional

Algemeen
Snelheid (ppm)
Papierformaat (max.)

Business Workgroup
MX-M4051
MX-M3551
MX-M3051
MX-M2651

MX-M6071S
MX-M5071S

MX-M6051
MX-M5051

MX-M4071S
MX-M3571S
MX-M3071S

60, 50

60, 50

40, 35, 30

40, 35, 30, 26

A3W

A3W

A3W

A3W

10,1"

10,1"

10,1"

10,1"

Bewegingssensor
Bedieningspaneel
Geheugen (GB)

5

5

5

5

Opslag (GB)

500 HDD

500 HDD

500 HDD

500 HDD

Document Filing

Afdruk
Resolutie (dpi)

1.200 x 1.200

600 x 600

1.200 x 1.200

600 x 600

ODP (Office Direct Print)
PCL
Adobe PostScript 3
Continue werking

Scannen
OCR (Optical Character Recognition)
Auto Set

*1

*1

Media Handling
Papiercapaciteit

650 - 6.300

650 - 6.300

650 - 6.300

650 - 6.300

Documentinvoer

150 DSPF

100 RSPF

150 DSPF

100 RSPF

Handmatig nieten en hechting zonder nietjes
Vouwen en binden

Connectiviteit
Draadloos LAN
NFC
Bluetooth
Sharp Print Service Plugin
AirPrint
Synappx Ready
Microsoft Exchange Server
Gmail
Microsoft Teams
Google Drive
SharePoint Online/OneDrive
box
Dropbox
Sharp OSA

*1 Sommige functies vereisen optioneel MX-EB20.
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Veiligheidsreferentietabel kleur modellen
Enterprise

Apparaatbeveiliging &
gegevensbescherming

MX-8081
MX-7081

Business Professional

Business Workgroup

BP-70C65
BP-70C55

BP-50C65
BP-50C55

BP-70C45
BP-70C36
BP-70C31

BP-60C45
BP-60C36
BP-60C31

BP-50C45
BP-50C36
BP-50C31
BP-50C26
BP-55C26

100

100

100

100

100

BIOS-validatie bij opstarten
Firmwareaanval
Preventie & zelfherstelling
Applicatie
Whitelist
Antimalware
virusdetectie
Apparaatbeheer
door AD Group-beleid
Gegevensversleuteling
(AES 256 bit)
Voorgeïnstalleerde
rootcertificaten
Firmware-updates op
afstand
TPM (Trusted Platform
Module)

*1

SIEM-rapportage (Security
Information & Event
Management)
DSK (Data Security Kit)
HCD PP v1.0-certificatie*1
Secure Print Release
(max. apparaten)

6

SSO (Single Sign-On)

Beveiligingsbeheer
Smart Security Service*2
Apparaatbeveiliging
monitoren via SRDM
Volledige Print
Security Service*2
Afsluitbare papierlades

Standaard

Optioneel

Niet beschikbaar

Komt op een latere datum beschikbaar
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Veiligheidsreferentietabel zwart-wit modellen
Business Professional

Apparaatbeveiliging &
gegevensbescherming

MX-M6071S
MX-M5071S

MX-M6051
MX-M5051

Business Workgroup
MX-M4071S
MX-M3571S
MX-M3071S

MX-M4051
MX-M3551
MX-M3051
MX-M2651

BIOS-validatie bij opstarten
Firmwareaanval
Preventie & zelfherstelling
Applicatie
Whitelist
Antimalware
virusdetectie
Apparaatbeheer
door AD Group-beleid
Gegevensversleuteling
(AES 256 bit)
Voorgeïnstalleerde
rootcertificaten
Firmware-updates op afstand
TPM (Trusted Platform
Module)

*1

*1

*1

*1

6

6

6

6

SIEM-rapportage (Security
Information & Event Management)
DSK (Data Security Kit)
HCD PP v1.0-certificatie*1
Secure Print Release
(max. apparaten)
SSO (Single Sign-On)

Beveiligingsbeheer
Smart Security Service*2
Apparaatbeveiliging monitoren
via SRDM
Volledige Print
Security Service*2
Afsluitbare papierlades

*1 Vereist optionele Data Security Kit. *2 Neem contact op met uw plaatselijke Sharp-vertegenwoordiger voor details.

Welkom bij Sharp
Sharp Europe stelt kleine en grote ondernemingen en organisaties in heel Europa in staat om hun prestaties te verbeteren en hun
kantoren voor de toekomst aan te passen via een gamma bedrijfstechnologieproducten en -services.
De services en producten van Sharp omvatten printers en geavanceerde flatscreen-technologieën, samenwerkingsplatformen
in partnerschap met andere vooraanstaande merken, tot volledige IT-services voor kleine en grote bedrijfsondernemingen en
organisaties.
Als fabrikant en serviceprovider bekleedt Sharp een unieke positie om betrouwbaar advies en zekerheid te verstrekken aan klanten
hoe technologie naadloos kan samenwerken.
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