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Nieuwe generatie functies 
voor verbonden teams 

U kunt het laatste bedrijfsnieuws rondsturen. Of ingescande 
rapporten naar het management e-mailen. Om het kantoor 
soepel te laten draaien, moeten de dagelijkse interne  
processen vlekkeloos op elkaar zijn afgestemd.   

Maar snel kunnen blijven handelen is slechts een onderdeel van 
wat bedrijven tegenwoordig nodig hebben. Uw medewerkers 
moeten ook verbinding met het bedrijf kunnen maken als ze 
ergens anders zijn. Het delen van informatie en documenten  
via mobiele apparatuur of via de cloud is van vitaal belang  
om nieuwe zakelijke kansen optimaal te benutten.   
En hierbij kunnen deze MFP’s een handje helpen, zodat uw 
bedrijfsresultaat en uw energie-efficiëntie naar een nieuw  
niveau getild worden.  

Uitgebreide tools
Met snelle uitvoer, kwaliteit en betrouwbaarheid bovenaan het 
prioriteitenlijstje heeft onze nieuwe generatie zwart-wit-MFP’s 
de nieuwste gebruikersvriendelijke functies, met een intuïtieve 
gebruikersinterface.

Afdrukprestaties: Met vijf modellen in de serie variëren de 
afdruksnelheden van 30 tot 60 pagina’s per minuut (ppm), op 
papierformaten tot maximaal A3W.

Consistente kopieën: Ervaar de heldere en duidelijke 
afdrukkwaliteit van iedere kopie, door de Auto Process Control 
en het Developer Refresh-systeem.

Verbeterd scannen: De invoer voor 150 vel (Duplex Single 
Pass Feeder – DSPF) kan gemengde documenten gelijktijdig 
verwerken met snelheden tot 200 scans per minuut. Meerdere 
ingescande documenten kunnen worden geconverteerd naar 
afzonderlijke bestanden met behulp van Multicrop. Ook is het 
mogelijk om scans om te zetten naar bewerkbare Microsoft® 
Office-bestanden en doorzoekbare PDF’s via Optical Character 
Recognition (OCR).   

Flexibele afwerking: Van handmatig nieten en hechten zonder 
nietjes tot nieten in de rug: u kunt eenvoudig uw documenten 
een professionele uitstraling geven met behulp van een grote 
verscheidenheid aan te selecteren afwerkopties.

Waar u ook heen wilt met uw organisatie, het schakelen 
tussen papier en digitaal moet eenvoudig en soepel 
verlopen. Dus als u de volgende MFP gaat aanschaffen, 
kies dan voor een MFP met de meest geavanceerde 
functies, zodat uw medewerkers alles krijgen wat ze  
nodig hebben om hun werk nog sneller en efficiënter  
uit te kunnen voeren. 
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Verbeterd scannen.



03

Energiebesparing gaat niet ten koste 
van hoge kwaliteit  
Bereik de ultieme balans tussen snelheid 
en kwaliteit tegen lagere operationele 
kosten. Afgezien van het toch al lage 
energieverbruik van deze MFP’s kunt u 
bij deze machines vaste tijden instellen 
waarop ze zichzelf in- of uitschakelen. 
Het lage smeltpunt van de toner verlaagt 
het energieverbruik en het snelle 
opwarmsysteem zorgt ervoor dat de 
opwarmtijd beperkt blijft. 

Eco Recommendation (‘eco-aanrader’) is 
een andere instelling die u eraan
herinnert om de MFP op de milieu-
vriendelijkste manier te gebruiken, en  
die tegelijkertijd de functies die u niet 
nodig heeft, stopzet.
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Slimmere oplossingen 
eenvoudig gemaakt
Zoveel meer dan gewoon een printer: onze MFP’s integreren 
naadloos in uw primaire bedrijfsproces en zitten vol tijdbesparende 
technologie en functies, waardoor uw mensen zich kunnen 
concentreren op dat waar ze het best in zijn, namelijk zakendoen.

Als een MFP echt goed werkt, vinden we dat al snel 
vanzelfsprekend, en dat is precies onze bedoeling met 
onze nieuwste zwart-witmachines. Of het nu om de snelle 
opwarmtijd gaat of om de eenvoudige intuïtieve instellingen op 
het bedieningspaneel: alles is ontworpen vanuit de gedachte 
het kantoorleven productiever te maken, vanaf het allereerste 
begin.

Vanuit het perspectief van de IT zult u zien dat het integreren 
van de MFP in uw bedrijf net zo naadloos en gemakkelijk 
verloopt als de ingebouwde admin-tools. 

Ontworpen voor uw gemak
Stelt u zich eens voor: een MFP die opmerkt dat u eraan 
komt en die dan wakker wordt en voor u klaarstaat om in te 
loggen. En waarop u de functies die u het meest gebruikt, 
kunt instellen en aanpassen op het beginscherm. Het grote 
10.1”-kleuren-LCD-touchscreen kunt u kantelen naar een voor 
u gemakkelijke gezichtshoek. En op dezelfde manier als hoe u 
andere smartapparatuur gebruikt, kunt u in- en uitzoomen en 
menu-items slepen en plaatsen (‘drag en drop’), om zo handige 
shortcuts te maken. 

Pas het beginscherm aan met de functies  
die u het meest gebruikt.
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Als er dan iets is waar u niet zeker van bent, helpt het 
ingebouwde ‘quick help’-menu u in de goede richting. Het 
is ook mogelijk om vanaf de MFP online te gaan, dankzij de 
geïntegreerde webbrowserfunctie.

Intuïtief behulpzaam bij iedere stap
Uw afdrukopdracht mag dan groot, complex of tijdrovend 
zijn, de controle en afwerking ervan met onze MFP’s zijn 
dat niet. Met behulp van functies als Easy Mode en een 
consequente gebruikersinterface kunt u met de geavanceerde 
voorbeeldfunctie gescande documenten controleren en 
bewerken op de MFP zelf. Dit bespaart u de moeite om de 
allerlaatste wijzigingen op uw computer te moeten maken 
voordat u kunt afdrukken. 

Het scannen is ook nog verbeterd met een automatische 
kleurmodus, die de kleuren in het originele beeld aanpast 
aan nauwkeurige grijswaarden. En in plaats van documenten 
te moeten overtypen die u alleen op papier hebt, kunt u 
OCR inzetten om ze bij het scannen te converteren naar 
verschillende bestandstypen, zoals doorzoekbare PDF’s en 
bewerkbare Microsoft® Office-bestanden (Word, PowerPoint  
en Excel). PCL6-emulatie en Genuine Adobe® PostScript® 3TM 
zijn standaard geïnstalleerd.

Digitaliseer en bewaar essentiële informatie  
met behulp van OCR.
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Kies hoe u verbindt 
De cloud 
U kunt direct vanaf het bedieningspaneel 
van de MFP afdrukken vanuit de cloud 
en scannen naar de cloud zonder 
steeds weer gebruikersnamen en 
wachtwoorden in te hoeven geven. Ook 
kunt u met de Single Sign-On-functie 
in een oogwenk toegang krijgen tot 
populaire openbare opslagdiensten in 
de cloud, waaronder Google DriveTM, 
Sharepoint®, OneDrive®, Microsoft Online, 
Box en Cloud Portal Office.

Mobiel 
Als u mobiel werkt, kunt u afdrukken 
vanaf uw telefoon of tablet of er iets 
naartoe scannen via uw draadloze 
LAN-netwerk met behulp van Sharpdesk 
Mobile. Dit werkt met iedere app die 
Google Cloud PrintTM*1 of het AndroidTM 
printing-framework ondersteunt (Sharp 
Print Service Plugin). 

En als u dicht genoeg in de buurt van  
de MFP bent, kunt u ook verbinden via  
Near Field Communication (NFC), of  
de QR-code op de MFP scannen. Hoe  
u de verbinding ook tot stand brengt,  
de configuratie bestaat al.

Verbind overal en altijd
Business is niet langer verbonden aan één plaats, en uw 
personeel is dat ook niet. Daarom is het in het algemeen 
van groot belang om altijd en overal op een veilige manier 
verbinding te kunnen maken en informatie te kunnen delen.

Email
U kunt uw GmailTM of Microsoft Exchange-
accounts bereiken en ingescande data 
direct van de MFP naar belangrijke 
contacten in uw adresboek sturen.

USB  
U kunt uw opgeslagen Microsoft® 
Office-bestanden eenvoudig selecteren 
en direct afdrukken vanaf een USB-
geheugenstick die u in de MFP kunt 
steken.

Toegang tot alle digitale gebieden
Of uw team nu op kantoor zit of elders werkt met behulp van telefoons en tablets, het is eenvoudiger dan ooit om op de hoogte en 
in contact te blijven. Wat u ook voor apparatuur gebruikt in uw bedrijf, deze MFP’s bieden flexibele manieren om de informatie die 
in uw netwerk of in de cloud is opgeslagen te kunnen afdrukken, kopiëren, scannen en delen. 

En waar u ook bent, beveiliging is nooit een probleem. De afdrukvrijgavefunctie biedt u de mogelijkheid te printen vanaf iedere MFP 
in het netwerk op het moment dat u het best uitkomt, en elimineert zo het risico dat vertrouwelijke documenten onbewaakt op de 
printer blijven liggen.

Steek uw USB-geheugenstick in de machine  
en druk uw bestanden direct af.

*1 Beschikbaarheid varieert per land / regio.
*2 Indien ingezet kunnen sommige functies niet meer beschikbaar zijn. 
*3  HCD PP ver1.0 – non-Common Criteria.
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Verbind overal en altijd

Veilig, flexibel, betrouwbaar en 
voldoen aan GDPR-regelgeving
Het digitaal delen van informatie 
roept natuurlijk vragen op over 
beveiliging. Maar met deze MFP’s 
hoeft u geen concessies te doen 
om uw data te beschermen. 
Toegangsbeheer is eenvoudiger 
gemaakt met extra beveiligingslogins 
en gebruikersverificatie, en de 
e-mailcorrespondentie is beveiligd met 
S/MIME. De beveiliging van onze MFP’s 
is zo ontworpen, dat deze moeiteloos 
voldoen aan wet en regelgeving zoals 
AVG/GDPR. Onze beveiligingsexperts 
staan klaar om u hierbij te ondersteunen.

Voor maximale bescherming zoals 
vereist voor overheids-, militaire en 
juridische organisaties kan uw IT-
manager permanent het hoogste niveau 
van beveiliging inzetten*2. Hiermee 
wordt voldaan aan de Hard Copy  
Device Protection Profile-standaard 
(HCDPP*3). 

Steek uw USB-geheugenstick in de machine  
en druk uw bestanden direct af.



Ontdek nieuwe manieren om uw 
zaken nog beter te stroomlijnen 
Van beveiliging van papieren versies tot eenvoudige  
toegang tot de cloud: er zijn veel manieren waarop u  
uw bedrijfsvoering efficiënter kunt laten verlopen.  
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Wanneer u druk bezig bent met de bedrijfsvoering, wilt u 
geen tijd (of geld) verspillen aan kantoorprobleempjes als 
zoekgeraakte papieren versies van documenten of onbevoegde 
gebruikers die zich toegang verschaffen tot waardevolle 
middelen. 

Deze MFP’s kunnen u helpen complete controle te krijgen over 
de informatie-infrastructuur van uw organisatie. Niet alleen 
door de dagelijkse afdruk-, kopieer- en scanopdrachten te 
veranderen. Maar juist in combinatie met Cloud Portal Office en 
een of meer van onze geoptimaliseerde software-oplossingen 
(Optimised Software Solutions) kunt u een hoger niveau van 
efficiëntie en productiviteit bereiken op ieder bedrijfsgebied.

Altijd en overal: werk samen met Cloud Portal Office
Of uw medewerkers nu ergens buiten het kantoor 
vergaderingen bezoeken of op kantoor presentaties 
voorbereiden, met Cloud Portal Office kunt u iedereen helpen 
op de hoogte te blijven. 

Door alle informatie op één duidelijk geïndexeerde plaats op te 
slaan kan uw personeel eenvoudig toegang krijgen tot alles wat 
ze nodig hebben – vanaf elke telefoon, laptop of tablet en zelfs 
vanaf het interactieve BIG PAD-scherm van Sharp.

Scan documenten, indexeer ze en sla ze rechtstreeks op in 
Cloud Portal Office, en meld vervolgens direct vanaf de MFP 
aan uw collega’s dat u documenten heeft toegevoegd. Met dit 
op de cloud gebaseerde documentmanagement-systeem gaat 
er geen tijd verloren met zoeken in verschillende databases en 
opslagsystemen, of het vinden van zoekgeraakte documenten. 
U kunt in plaats daarvan uitzien naar een grotere efficiëntie 
binnen uw hele bedrijf.
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Optimised Software Solutions 
Onze uitgebreide serie oplossingen is ontwikkeld om de kosten 
op hoofdgebieden te verlagen, de efficiëntie te verhogen en de 
beveiliging te versterken. 

Geoptimaliseerd afdrukken: deze helpen u om het gebruik 
van de afdruk- en kopieerfunctie te bewaken en te beheren.  
U kunt onbevoegd gebruik tegengaan, kosten traceren, en 
claims en verspilling verminderen. 

Geoptimaliseerd scannen: hiermee kunt u tijd besparen 
en kostbare fouten voorkomen, door het opslaan en delen 
van documenten gemakkelijker en automatischer te maken, 
ongeacht hun opmaak.

Geoptimaliseerde mobiele oplossingen: hiermee creëert 
u een flexibeler team, door het eenvoudiger en veiliger voor 
uw personeel 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: dit helpt u de bedrijfs-
productiviteit te verbeteren en winstgevende groei te  
bereiken, door terugkomende taken te stroomlijnen en  
te vereenvoudigen. 
 
Geoptimaliseerd beheer: dit vereenvoudigt het beheer  
van uw MFP’s en verlagen de cost of ownership.

Effectievere en efficiëntere teams beginnen  
met slimme technologie. 



Configuraties

Opties

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

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 
Uitvoerlade-
kast

8. MX-TR19N  
Uitvoerlade-eenheid

7. MX-UT10 
Voor-/nawerktafel

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 voor 2.100 vel

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

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, A3W3 tot A5R (60-300 g/m2)

4. MX-DE28N Onderkast met papierladen voor 550 + 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), A3W 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
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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-PF10 Barcode-lettertypepakket
Maakt afdrukken van barcodes mogelijk

Faxen

MX-FX15 Faxmodule

MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingsmodule

Scannen

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

Beveiliging

MX-FR57U*2 Data Security Kit
Commerciële versie

Afgebeeld met opties.

660 mm

1,182 mm

1,495 mm*

616 mm

*1.649 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid en de uitvoerlade worden verlengd.

*1 Aantal vellen op basis van 80 g/m2.  
*2 Beschikbaar op een latere datum.
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Specificaties
Algemeen
Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)A4*1  A3  A3W
MX-M6070  60  28 26
MX-M5070  50  24  23
MX-M4070  40  19 18
MX-M3570  35  17  16
MX-M3070  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 multihandinvoerlade)

Opwarmtijd*3 (seconden)  
MX-M6070  18
MX-M5070  16
MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070  14

Geheugen (GB)
Copier/Printer (gedeeld)   5
HDD*4   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)  616 x 660 x 838

Gewicht (kg)  72

Copier
Papierformaat originelen (max.) A3

Tijd tot eerste afdruk*5 (seconden) 
MX-M6070  3,5
MX-M5070   3,7
MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070  4,5

Continu kopiëren (max.)  9.999

Afdrukresolutie (dpi)
Scannen   600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Afdrukken   1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600 

(afhankelijk van kopieermodus)

Grijswaarden 256

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

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

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

Toegangsmodus  Infrastructuurmodus, Software AP-modus

Security    WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed 
EAP*6 , WPA2 PSK, WPA2 EAP*6

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

Scansnelheid*7 (ipm) (max.)  Enkelzijdig  Dubbelzijdig
  100  200

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, versleuteld PDF, compact PDF*8,  
  JPEG*8, XPS, searchable PDF, Microsoft® Office  
  (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)

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

Scannerhulpprogramma's  Sharpdesk

Documentarchivering
Documentopslagcapaciteit*9  Pagina's  Bestanden
Hoofd- en aangepaste mappen 20.000  3.000
Snelle map  10.000  1.000

Opgeslagen opdrachten*10 Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending

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

Vertrouwelijke opslag  Wachtwoordbeveiliging (voor hoofd- en aangepaste  
  mappen)

Netwerkprinter
Resolutie (dpi)   1.200 x 1.200, 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

Netwerkprotocollen  TCP/IP (IPv4, IPv6)

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   PCL 6-emulatie, Adobe® PostScript®3TM

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

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

Communicatieprotoco  Super G3/G3

Verzendtijd*11 (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 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. *6 Niet van toepassing op Software AP-modus. *7 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. *8 Alleen kleur/grijswaarden. *9 De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de 
scaninstellingen. *10 Sommige functies vereisen een of meer opties. *11 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-M6070/MX-M5070/MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070 
Brochure (Job 18897). Alle handelsmerken worden erkend. E&O 


